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Förord

Denna rapport har utarbetats på uppdrag av Malmö stadskontor. 

Forskningsöversikten gör inte anspråk på att vara heltäckande. Uppdraget har varit att 
söka forskningsstöd för olika former av huvudmannaskap för socialarbetare med placering 
i  skolan. Ytterligare fokus har varit att närmare undersöka forskningsstöd för Socialt nät-
verksarbete i skolan, Elevcoach i skolan och Familjeklass. I uppdraget ingick även att över-
siktligt söka forskningsstöd för vad som beskrivs som goda metoder, internationellt och 
nationellt, för socialt arbete i skolan. 

Studien har genomförts av fil dr Margareta Cederberg, fil dr Ingegerd Ericsson och  
fil dr Nanny Hartsmar, Malmö högskola och fil dr Lars B. Ohlsson, Lunds universitet.  
I rapporten svarar forskarna självständigt för innehåll och slutsatser.  Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattning. I slutet av rapporten finns en avslutande kommentar där även 
evidensproblematiken lyfts fram.

Rapporten vänder sig till tjänstemän, personal inom socialtjänst och skola,  
forskare, forskarstuderande, samt till studerande vid socionom- och lärarutbildningar. 

Det är vår förhoppning att rapporten kan stimulera till fortsatt forskning och diskussioner 
om socialt arbete i skolan och om samverkan skola och socialtjänst.

Uppdraget har finansierats av Malmö stad och genomförts under hösten 2010.
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1 Inledning
Margareta Cederberg

I flera stadsdelar i Malmö pågår sedan en tid utvecklingsarbete för att tidigt identifiera och stödja 
utsatta barn i skolan. Samverkan i skolan ska bland annat utvecklas mellan socialtjänstens Individ 
och Familjeomsorg (IoF) och skola genom att socialarbetare placeras i skolan. Uppdraget från Mal-
mö stadskontor att under hösten 2010 sammanställa en kunskapsöversikt har som syfte att stödja 
det fortsatta utvecklingsarbetet.

I forskningsrapporter används olika benämningar för insatser för de barn som kunskapsöver-
sikten fokuserar: ”utsatta barn”, ”barn som lever i en utsatt situation”, ”barn i riskmiljöer”, ”barn 
som far illa”, ”barn som riskerar att fara illa”, är vanligt förekommande. I rapporten används den 
benämning som förekommer i refererad studie.

Utsatta barn
Enligt SOU 2010:95 finns inga säkra uppgifter om antalet barn i Sverige som lever i en utsatt si-
tuation. Utsatthet kan, enligt utredningen, ha flera olika orsaker. Barnet lever i en riskmiljö p.g.a. 
familjens sviktande stöd. Det sviktande stödet kan t.ex. bero på missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva 
svårigheter, kriminalitet eller våld inom familjen. Det kan även handla om barn i asylsökande fa-
miljer och flyktingbarn som kommit ensamma till Sverige. Enligt utredningen ska även elever med 
olika funktionshinder och kroniska tillstånd uppmärksammas i skolan för att de kan behöva stöd 
från olika samhällsaktörer i samverkan. 

Forskningen kan inte ge entydigt svar på vilka barn det är som är ”utsatta” och vad utsatthet 
innebär för deras framtid. ”Utsatta barn” är en heterogen grupp barn vars orsaker till stöd och behov 
av stöd varierar. Utsatthet kan bero på många olika orsaker och uppvisa olika symptom. Barn kan 
även ha mer eller mindre möjlighet att hantera sin situation. Det går inte att ange strikt samband 
mellan att som barn leva i riskmiljö och att i framtiden få psykosociala problem. Forskning har 
visat att det snarare är en påtagligt förhöjd risk för utsatta barn att utvecklas ogynnsamt jämfört med 
andra barn. En förhöjd risk innebär att sannolikheten för att dessa barn utvecklas ogynnsamt är 
påtagligt större än för andra barn (Socialstyrelsen, 2006, s. 244). 

”Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det sannolikt nödvändigt 
att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången. Rimligtvis är skolmisslyckande en faktor som 
kan påverkas, i motsats till exempelvis kön eller erfarenheter från tidig barndom.” 
(Socialstyrelsen, 2010 s259)

Sedan några år uppnår i Malmö mellan 20-25% av eleverna i skolår nio inte målen i behörig-
hetsgrundande ämnen för nationella gymnasieprogram. Skillnaden i elevernas måluppfyllelse är 
påtaglig mellan stadsdelarna i staden och även mellan skolor inom stadsdelarna. Uppdraget att sam-
manställa en forskningsöversikt om socialt arbete i skolan syftar till att underlätta för socialtjänst 
och skola att stödja barn som lever i social problematik. Den sociala problematiken kan yttra sig i 
skolproblem för barnet. Det går däremot inte att dra slutsatsen att en fjärdedel av Malmöbarnen 
skolår 9 lever i social familjeproblematik. 
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En anledning till att några stadsdelar i Malmö önskar att socialarbetare placeras i skolan är att tidigt 
kunna identifiera utsatta barn i behov av samverkat stöd från socialtjänst och skola. Det är viktigt, 
men inte helt lätt, att identifiera vilka barn som utgör målgruppen för samverkande insatser av soci-
altjänst och skola och vilka barn som enbart behöver mer stöd i ämneskunskaper i skolan alternativt 
enbart stöd från socialtjänsten. Utgångspunkter för bedömning av vilka barn som ingår i målgrup-
pen utsatta barn beskrivs i rapporten Strategi för samverkan, (Myndigheten för skolutveckling, 
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007).

”Utgångspunkten för att bedöma vilka barn och ungdomar som ingår i målgruppen är kun-
skap om risk- och skyddsfaktorer. Dessa finns hos barnet självt, i familjen, i närmiljön och på 
samhällsnivå. Det avgörande för om ett visst barn far illa eller riskerar att fara illa är hur dessa 
risk- och skyddsfaktorer samspelar i det enskilda fallet.” (s11-12)

I rapporten Strategi för samverkan (a.a.) betonas att det inte finns några mekaniska samband i det 
enskilda fallet som avgör om den unge riskerar att fara illa. Det är snarare omständigheterna, kom-
binationer av risk- och skyddsfaktorer, i det enskilda fallet som avgör. Skyddsfaktorerna kan dämpa 
eller neutralisera risker, vilket är särskilt viktigt när risken är hög. Skyddsfaktorer kan utgöras av 
stöd från samhällets basverksamheter och stöd till föräldrarna från det privata nätverket att tillgo-
dose barnets behov. 

Skolan som skydds- och riskfaktor 
Skydds- och riskfaktorer kan finnas för utsatta barn, hos barnet självt, familj, hemmiljö och när-
miljö. Även skolan kan utgöra en skydds- eller riskfaktor. Forskningsresultat visar att positiva rela-
tioner i skolan och särskilt till lärare, liksom ett varmt känslomässigt klimat i gruppen, kan utgöra 
skyddsfaktorer för utsatta barn (Socialstyrelsen, 2010). 

I SOU 210:64 s 101-121 refererar Allodi svensk och internationell forskning som studerat sko-
lans insatser för utsatta barn i skolan: Internationell forskning, t.ex. Reddy, Rhodes & Mulhall 
(2003), Undheim & Sundh (2005), Murberg & Bru (2008) visar att positiva relationer i skolan är 
en skyddsfaktor som motverkar stress och depressiva symptom samt även påverkar andra riskfakto-
rer i elevers bakgrund. I en interventionsstudie visade Hamre & Pianta (2005) att barn i riskzonen 
ökade sina skolprestationer och förbättrade tidigare ogynnsamt beteende när relationen till läraren 
förbättrades. Relationen förbättrades genom insatser för att skapa ett starkt känslomässigt stödjande 
lärandeklimat. Stipek & Miles (2008) fann att lärare utvecklar goda relationer till eleven genom att 
fortsätta förmedla höga förväntningar, uppmärksamma positivt beteende och få till stånd samtal. I 
studien pekar de på en ömsesidig relation mellan elevers konflikter med lärare och aggressivt bete-
ende och som medverkade till att eleven presterade sämre i skolan. 

Även svenska forskningsstudier har visat att skolan kan utgöra både skydds- och riskfaktorer för 
utsatta barn. Enligt Allodi är psykologiska och känslomässiga aspekter viktiga komponenter som 
påverkar lärandeprocessen. Den pedagogiska miljön i skolan kan vara en skyddande, dämpande, 
faktor om det råder ett varmt känslomässigt klimat i gruppen. Det måste medvetet skapas av peda-
goger genom aktiviteter i inkluderande miljöer. 
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”De skyddande faktorerna är gynnsamma för alla barn, men de är alldeles nödvändiga att 
utveckla för att utsatta barn skall trivas och sedan utvecklas optimalt i skolan. Ett medel-
måttigt socialt klimat i skolan kan till exempel vara möjligt att stå ut med för flera barn i en 
grupp, medan vissa barn kan behöva uppleva relationer av utomordentligt god kvalitet för att 
över huvud taget kunna klara av att vara i skolan. Det kan krävas att pedagogerna medvetet 
arbetar tillsammans med hela barngruppen för att erbjuda aktiviteter som skapar ett varmt 
känslomässigt klimat i gruppen, vilket kan skapas av pedagoger som arbetar i inkluderande 
miljöer.”(Allodi, SOU 2010-64, s103)

Modin & Östberg (2009) studerade elever i skolår nio och deras upplevelser av skolklimat. De fann 
positiva effekter på elevernas hälsa när de snabbt kunde få hjälp av lärare och inte kände sig trakas-
serade. En longitudinell studie av utbildningskarriärer bland elever med psykisk ohälsa, (McLeod 
& Fettes, 2007 ref i SOU 2010:64), visade att bland vissa av dessa elever var skolmisslyckandet 
länkat till skolan. Stödinsatser som inte fungerade väl, konflikter med lärare och kamrater, låga för-
väntningar hos omgivningen och hos eleverna själva, är faktorer som lyfts fram. Elevernas utsikter i 
skolan försämrades av negativt bemötande och negativa spiraler i skolan.

Enligt en svensk studie, Henriksson & Rydell (2004), om relationer mellan lärare och elever, 
riskerar barn med beteendeproblem att utveckla konfliktfyllda relationer till lärare. Beteendeproble-
men i studien definierades som koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet eller aggressivitet. Enligt 
studien kan beteendet förstärkas i samspelsrelation mellan barn och lärare. Betydelsefullt är hur 
lärare reagerar på barnets beteende. När lärare ger mindre stöd, bestraffar eller stöter ut barnet p.g.a. 
barnets beteende bidrar det till att barnets självbild utvecklas negativt. Problematiken kan eskalera 
och försämra barnets sociala anpassning i skolan. En slutsats i studien, vilken även refereras i SOU 
2010:64 s106, är att det behövs insatser för att minska fientliga beteenden mellan barn och lärare. 

”De negativa erfarenheterna i skolan är därmed en mellanhand, en länk som har en alldeles egen 
betydelse för det framtida utfallet. Det som händer i skolan kan därmed vara problematiskt, 
men är också något som kan förändras med hjälp av pedagogiska och sociala insatser.” (s102)

Skolan kan, enligt Socialstyrelsen (2010), utgöra en stark riskfaktor för utsatta barn. Erfarenheter 
av skolsvårigheter och att få låga eller ofullständiga betyg ökar risken flerfaldigt för negativa utfall 
hos utsatta barn. Enligt studien har barn som växer upp i familjer med kontinuerligt ekonomiskt 
bistånd eller barn som vårdas i familjehem, kraftigt förhöjda risker att drabbas av problem i sko-
lan. En utvärderingsstudie (Cederberg & Eriksson, 2009) visade samband på strukturell nivå mel-
lan bostadsområdens socioekonomiska struktur och barnens skolresultat skolår nio på gruppnivå i 
Malmö. En jämförelse med Salonens studie om barnfattigdom (2008) visade, att i bostadsområden 
i Malmö med hög andel familjer med försörjningsbidrag finns skolorna med mycket hög andelen 
obehöriga elever. 

När socialtjänst och skola ska samverka kan det innebära skillnader i uppfattningar om hur risk-
miljö eller utsatthet känns igen och beskrivs, samt vilka insatser som är lämpliga. Olikheter när det 
gäller kunskaps- och förklaringsmodeller, regelverk och organisatoriska förhållanden behöver lyftas 
fram och diskuteras, enligt Danemark (2000), för att inte olikheter ska skapa spänningar och utgöra 
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hinder. Samverkan kräver ett öppet samtalsklimat och tilltro till varandras kompetenser. Råder dessa 
förhållanden kan samverkan mellan socialtjänst och skola med socialarbetare placerade i skolan och 
insatser med ”sociala förtecken” ha förutsättningar skapa adekvata stödinsatser för utsatta barn.

Uppdraget
I uppdraget ingick att besvara följande frågeställningar:

1. Vad finns det för forskningsstöd för olika former av organisatoriska lösningen för samverkan 
skola och socialtjänst, när socialarbetare placeras i skolan? 

2. Vad finns det för forskningsstöd för metoderna/insatserna? 
 - Familjeklass
 - Socialt nätverksarbete i skolan
 - Elevcoach
3. Går det att finna andra exempel på metoder/insatser inom området samverkan skola/social-

tjänst som visat sig effektiva för utsatta barn, nationellt och internationellt?

Kunskapsöversikten är således inte en bred forskningsöversikt utan exemplifierande, styrd av de 
frågeställningar som ingick i uppdraget. 

Avgränsningar
I arbetet med rapporten har följande avgränsningar gjorts: 

Forskningsöversikten avgränsas till att omfatta akademiska avhandlingar, utvärderingar och 
forskningsartiklar publicerade i etablerade forskningstidskrifter. Med ”etablerade” avses i 
 detta sammanhang att publicerade artiklar genomgått någon form av vetenskaplig gransk-
ning före publicering.

Utöver denna avgränsning presenteras i rapporten svenska och internationella metoder som vi upp-
fattar förankrade i praxis, dokumenterade, men de är inte externt utvärderade. 

Tidsmässigt har sökningen avgränsats till år 2000 – 2010.
Forskningsöversikten avgränsas i uppdraget även gentemot gymnasieskola och förskola och 
avser enbart sociala metoder/verksamheter i grundskola och samverkan Individ och Familje-
omsorg och grundskola.

Skolkuratorer och deras verksamhet, som av tradition är socialarbetare i skolan, ingick inte i upp-
draget. En sökning har dock genomförts i samband med besvarande av den tredje frågeställningen 
– avhandlingar och skolkurator – vilket inte har gett några träffar. 

De socialarbetare som avses i den första frågeställningen är socialsekreterare från Individ och 
Familjeomsorgen och som placerats i skolan.

För att besvara frågeställningarna har sökningar gjorts i följande databaser: Libris, Eric, Elin, 
SocINDEx, SwePub, ASSIA.

På Internet: Google Scholar, Avhandlingar.se, Socialstyrelsen.se, Skolverket.se, Skolporten.se 
och vr.se, epasi.eu med flera databaser som då redovisas i respektive kapitel.
Sökord som använts vid sökning i databaser och direkt på internet: school methods AND social 
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worker, school methods AND social worker AND evaluation, skol* socialtjänst* school* social 
service* school social work, Educational social work, anställning socialarbetare, skola; anställnings-
form, socialt arbete, socialt nätverksarbete, familyclass*, Family* class*, familyschool*, family* 
school* Education Centre* Marlboroughmodellen/metoden* elevcoach*, coach*, case manager* 
case management* children at risk, disadvantaged groups, educational networking, educational 
policiesAND disadvantage, intersectionalityANDschoolANDsocial work, school leadershipAND 
governance, school consultant, school completion, socio economic disadvantage.

I respektive kapitel anges även fler sökväger i den löpande texten.
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2 Organisering av socialt arbete i skolan
Ingegerd Ericsson

Avsikten med detta avsnitt är att bidra med ökad kunskap kring organisering av socialt arbete i 
skolan. En genomgång av publicerade vetenskapliga texter som berör samverkan mellan skola och 
socialtjänst kompletteras med exempel på genomförda samverkansprojekt. Ett övergripande syfte 
är att undersöka vilken betydelse socialarbetares organisationstillhörighet har, enligt uppdrag från 
Malmö stad. Idag finns det skolkuratorer som är anställda av skolan och socialarbetare i skolan som 
är anställda av skolan eller av socialtjänsten. Frågor som denna text ska försöka belysa är följande: 

a) Vad har den organisatoriska lösningen för betydelse? 
b) Finns det skillnader i uppdrag, roller och/eller resultat?

Skolans och socialtjänstens respektive uppdrag
I samhället har skolan sina specificerade uppgifter och dessa skiljer sig från dem som socialtjänsten 
har. Det innebär att dessa aktörer har olika funktioner och uppdrag att fullgöra. Det är regering och 
riksdag som reglerar aktörernas uppdrag, vilket sker genom lagstiftning och andra typer av regel-
verk. Varje organisation utvecklar dessutom sin egen kunskap och sina egna regelverk med hänsyn 
till det uppdrag de har. Aktörerna organiserar sin verksamhet så att de efter bästa förmåga kan full-
göra det uppdrag de har (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2009). Det demokratiska 
uppdraget är enligt Josefsson (2007) skolans grundläggande uppdrag och det finns inskrivet i såväl 
skollagen, läroplaner, kursplaner som övriga författningar.

Regering och riksdag har klart uttalat att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 
illa behöver utvecklas och förstärkas (Josefsson, 2007). Samverkan är en fråga som länge stått på 
dagordningen för verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Ändå konstateras i proposi-
tionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. (prop. 2002/03:53) att barn fortsätter att falla 
mellan stolarna, trots god samverkan under årens lopp. År 2003 beslutade därför Sveriges riksdag 
att skärpa lagstiftningen om skyldigheten att samverka inom området. I socialtjänstlagen står nu 
inskrivet: ”Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs” (Socialtjänstlagen, 2009). Nämnden ska 
dessutom aktivt verka för att samverkan kommer till stånd, enligt lag 2009:496. Enligt skollagen 
ska skolan och anställda vid skolan ”på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs” (Skol-
lagen, 2010).

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för samverkan. Uppdraget 
har genomförts tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling. Strategier 
för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett policydokument för stöd 
i arbetet med den skärpta lagstiftningen och riktar sig till såväl nationell, regional som lokal nivå 
(Josefsson, 2007; Skolverket, 2009a).

I policydokumentet om strategier för samverkan (Josefsson, 2007) framgår att det är avgörande 
att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård fungerar för att barn och 
unga i akut behov av stöd ska få det stöd de behöver. Erfarenheter har visat att en fungerande 
skolhälsovård eller elevhälsa är grunden för god samverkan. Andra framgångsfaktorer i samverkan 
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som lyfts fram handlar om aktivt och gränsöverskridande ledarskap, särskilt om flera huvudmän 
är involverade; tydlighet och struktur; samsyn, motivation; förtroende samt god kommunikation. 
Vidare beskrivs samverkanskompetens som en underskattad faktor för framgångsrik samverkan. 
Kompetensen handlar bland annat om att kunna hantera gränsdragningsproblem, yrkesmässiga 
och kulturella skillnader samt skilda förklaringsmodeller. 

Landskrona, ett exempel på samverkan
Ett exempel på samverkan mellan socialtjänst och skola finns i Landskrona. På stadens hemsida 
skrivs:

Elevernas utveckling och studieresultat hänger ihop med en god livssituation. Familjeenheten 
ansvarar för socialtjänstens insatser. Här finns också skolpsykologer och logoped. Enheten för 
förebyggande arbete har ett ansvar för både generell och riktad fritidsverksamhet. 

På Landskrona stads hemsida finns även följande information angående stöd och omsorg: 
Barn och ungdomshabiliteringen drivs av Landskrona stad och Svalövs kommun tillsammans 
med Region Skåne. Huvudmännen har ansvar för olika men mycket närliggande insatser 
enligt gällande lagstiftning. Teamet för barn/ungdomar arbetar tvärfackligt med sociala, med-
icinska och pedagogiska insatser. Förutom olika utbildningsinsatser utarbetas individuella 
habiliteringsplaner i samråd med den enskilde och/ eller anhöriga. 

Vidare skrivs angående mer omfattande behov av stöd:
Det finns insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socionom 
fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Dessa verksamheter 
riktar sig i första hand till dem som har ett mer omfattande behov av stöd och regleras främst 
av socialtjänstlagen (SoL). 

Förvaltningschefen för Barn- och ungdomsförvaltningen i Landskrona hade under en period ansva-
ret för förskola-skola-socialtjänst-LSS i samma förvaltning, för åldersgruppen 0-20 år, exklusive 
gymnasiet. Det är en annan kultur inom socialtjänsten (tillika inom barnomsorgen som tidigare 
hörde till socialtjänsten) vilken präglas av ett omsorgsstänkande dygnet-runt, för hela familjen, 
omsorgen ska bygga på friskfaktorer, mm, som inte på samma sätt genomsyrar skolans verksamhet. 
Samtidigt kan det vara en fördel med att sammanhålla alla insatser för en familj i en organisation, 
istället för att vissa insatser - för barnen- görs i en förvaltning och andra handlingsplaner för de 
vuxna finns i en annan förvaltning.  

Förvaltningschefen skriver: ”Svårigheten var att en gräns skapades inom familjen eftersom in-
satser för barnen beslutades i min nämnd och insatser för de vuxna beslutades i Vuxennämnden 
(Runnström, 2010).” För att samordningen ska fungera såväl inom som mellan organisationer 
 behövs att någon har särskilt ansvarar för detta: ”Vi organiserade bort befattningen Ifo-chef, vilket 
är en tung och viktig position, bl.a vid samverkan internt i kommunen, externt med andra kom-
muner och med andra aktörer” (Runnström, 2010).

Nu genomförs en omorganisation i Landskrona tillbaka till den gamla organisationen, dvs soci-
altjänsten sammanförs till en socialförvaltning. Omorganisationen 2004-05 genomfördes med ett 
specifikt uppdrag: ”lägg samman...”. Det var ett politiskt ställningstagande och dessa beslut tas i 
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kommunfullmäktige. Det är svårt att uttala något generellt om för- och nackdelar med socialarbe-
tares anställningsform:

Jag kan inte säga något om anställningsformen, det är ju flera som har semestertjänst (rektor, 
städ, vissa lärare, läkare, psykolog). För socialtjänsten finns ju fler arenor än skolan att arbeta 
på och som är viktiga för barn/ungdomar; öppen verksamhet som fritidsgårdar, -klubbar, ute 
på stan, nattöppna fik, diskotek m.fl ställen, dvs de finns för barnet/ungdomen hela dygnet. 
(Runnström, 2010)

Forskning om organisering av socialt arbete i skolan

Nationella studier 
En sökning bland 84 415 uppsatser publicerade vid svenska högskolor och universitet (www.upp-
satser.se ) gav 30 träffar på sökningen ”samverkan skola socialtjänst”. De flesta av dessa är dock 
kandidat- och C-uppsatser och faller därför inte inom ramen för detta uppdrag eftersom de inte 
kan betraktas som strikt vetenskapliga. I en D-uppsats från 2007 konstateras att det inte tidigare 
har gjorts någon utvärdering av samverkans- och nätverksarbetet mellan socialförvaltning, skola och 
polis (Andersson & Davidsson, 2007).

En sökning bland 36 183 doktorsavhandlingar (www.avhandlingar.se) gav sju träffar på avhand-
lingar innehållande orden ”socialt arbete skola”, varav en handlar om betydelsen av ökad idrotts-
undervisning och extra motorisk träning i skolan (Ericsson, 2003), en behandlar gymnasieelevers 
tid vid riksgymnasium (Lang, 2004), en handlar om lärares erfarenheter av en musikalproduktion 
i skolan (Törnquist, 2006) och en fjärde beskriver den svenska pedagogen Honorine Hermelin 
Grønbechs liv, med fokus på vuxenundervisning, särskilt för kvinnor (Lindberg, 2000). De övriga 
tre beskrivs kortfattat i sammanställningen nedan, som inte på något sätt gör anspråk på att ge en 
uttömmande bild av forskningsläget, utan snarare speglar några av de forskningsfrågor som under 
2000-talet studerats inom området samverkan mellan skola och socialtjänst.

Gränsen mellan skolans och andra organisationers verksamheter har blivit otydligare, vilket gör 
att relationer mellan professionella grupper kompliceras, liksom frågor om beslut och ansvar. Skolans 
grundläggande professonalitet, den pedagogiska, riskerar att hamna i skymundan, skriver Ingestad 
(2006). En uppföljningsstudie av 77 obehöriga elever visar att orsakerna bakom bristfälliga betyg är 
komplexa, liksom de processer som bedömning och betygsättning utgör. Trots ett ökat krav på kon-
tinuerlig individuell uppföljning och åtgärdsplanering för elever som har bristfälliga kunskaper har 
andelen elever som bedöms ha skolsvårigheter och som slutar grundskolan med ofullständiga betyg 
ökat. Ett tydligt samband mellan betygsresultat och elevers socioekonomiska bakgrund kan utläsas 
på skolnivå och skillnaden mellan olika skolor ökat. Trots att skolans verksamhet, och framförallt 
den direkta stödverksamheten, är tänkt att vara kompensatorisk, d.v.s. kompensera för elevers olika 
villkor och på så sätt garantera social rättvisa, tycks istället en förstärkning av bakgrundsfaktorernas 
effekter ske. Ett ensidigt fokus på individuell utveckling gör dessutom att betydelsen av sociala 
bakgrundsfaktorer och relationella dimensioner riskerar att skymmas. Resultaten av intervjuerna 
talar för att faktorer som tillhörighet och omgivningens förväntningar har en stark inverkan på 
motivation och studieresultat. 

Det dokumenterande och målstyrda arbetssättet har medfört att villkor definieras och gräns-
dragning skapats. Därigenom skapas också kriterier för tillhörighet och en gräns mellan ”vi” och 
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”dom”, de godkända och de andra - ett utanförskap för de elever som inte når målen.
I Backlunds (2007) doktorsavhandling beskrivs och analyseras organisation, resurser och praxis 

för elevvårdsarbete i kommunala obligatoriska skolor. Telefonintervjuer har genomförts med skol-
ledare från ett slumpmässigt urval av 100 kommunala obligatoriska skolor. En andra studie baseras 
på två fallstudier, där arbetet i elevvårdsteam och den vardagliga organiseringen av elevvården gran-
skas. Fördelningen av elevvårdsresurser för elever i särskilt behov av stöd varierade avsevärt. Nästan 
en tredjedel av variationen kan förklaras av organisatoriska och strukturella faktorer. Praktiskt taget 
alla skolor i urvalet hade skolsköterska, medan socialarbetare och i synnerhet skolpsykologer, var 
tillgängliga i mindre utsträckning. När det gäller de sistnämnda två yrkena, tyder resultaten på att 
dessa resurser allokeras till elever i olika åldrar. Medverkan av olika typer av kommunal service i 
elevvårdsarbetet håller på att bli en vanlig form av organisation. Fallstudierna visar att dessa service-
enheter kan bli inflytelserika aktörer i organiseringen av lokalt elevvårdsarbete. Skolsköterskor ver-
kar vara en institutionaliserad resurs, med avseende på deras närvaro i skolor och innehållet i deras 
arbete. Socialarbetare i skolan saknar ett eget arbetsfält som skiljer hennes arbete från andra yrken. 
Socialt arbete i skolan utförs av flera yrken och domänkonflikter kan uppstå. Dessa konflikter kan 
i viss mån vara grundade i den utökade rådgivande rollen för elevvårdsspecialister, som påverkar 
arbetsfördelningen mellan aktörer. De elevvårdsmöten som studerades i fallstudierna kännetecknas 
av asymmetriska förhållanden, där lite utrymme gavs för elever och deras föräldrar att aktivt delta 
i beslutsprocessen.

Arbetet i elevhälsoteam behöver bli mer varierade och innovativa för att öka möjligheterna till en 
likvärdig skola. Hjörne (2004) föreslår att det kan ske genom att:

•	inkludera	en	kritisk	granskning	av	undervisnings-	och	lärandesammanhang	–	vilka	är	egentli-
gen svårigheterna för barnen?

•	utnyttja	de	skilda	yrkesgruppernas	kompetens	på	ett	bättre	sätt
•	göra	det	pedagogiska	arbetet	i	skolan	mer	flexibelt	så	att	alla	kan	inkluderas
•	bättre	integrera	elevens	eget	perspektiv	på	sin	skolgång	och	i	besluten	på	hur	man	skall	lösa	de	

problem som uppstått. (a.a., Abstract)

Severinsson (2010) skriver i sin doktorsavhandling om undervisning och behandling i särskilda un-
dervisningsgrupper för unga i åldern 12-16 år. Studien syftar till att synliggöra hur olika  diskurser/
synsätt om ”problembarn”, undervisning och behandling skapar möjligheter och begränsningar i 
gränslandet mellan undervisning och behandling. I informella mötesplatser finns en flexibilitet i 
tolkningsmöjligheter som skapar förhandlingsutrymme om både vad som sker och vilka de unga är. 
Genom att använda informella miljöer, lekfullhet, kroppskontakt och humor byggs relationer och 
upprätthålls samsyn. Relationen innebär att de unga, samtidigt som de får stöd och omsorg, också 
kan kontrolleras. De unga ses i hög grad som ansvariga för att leva upp till de krav som samhället 
ställer på individer i den åldern. I kamratkretsen och som elev i skolan är det sammanhang och den 
plats där de unga känner sig mest som alla andra.

Bengtssons och Åsbrinks (2010) studie visar på brister i tydliga, mätbara mål i vårdplaner  rörande 
barns skolgång inom ramen för placeringen i familjehem eller annan placering. I resultatet av en 
enkät till högstadierektorer framgår att det finns brister i samarbetet mellan skola och socialtjänst 
kring barn som misstänks fara illa. Det krävs investeringar för att etablera samverkan och hålla den 
vid liv, styrning är det mest centrala, menar författarna. Om inte samverkan stöds på ledningsnivå 
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kommer den bara att fungera kortsiktigt och personbundet. För de barn som har problem i skolan 
och som samtidigt lever i utsatta situationer har skolan stor betydelse. Hur skolan fungerar som 
social organisation kommer att påverka dessa barns närvaro i skolan, beteenden och inställningen 
till undervisningen. 

Att det finns olika synsätt på samhällsuppdraget och att olika verksamhetsområden tolkar sitt 
uppdrag på olika sätt framgår i Stigdotter Ekbergs (2010) avhandling. Detta är något som kan för-
svåra samarbetet mellan myndigheter och vara en förklaring till brister i samverkan.  Dessutom tyd-
liggörs att det finns inomprofessionella skillnader. Skilda perspektiv leder till skilda sätt att  mötas och 
förmodligen till skilda sorters lärande. Det punktuella perspektivet utgår från att en av parterna, i det 
här fallet samhällsrepresentanterna, har tolkningsföreträde, vilket innebär att eleven blir informerad 
om vilka åtgärder som ska vidtas. Insatserna utgår från behov som ses som knutna till individen. 
Det relationella perspektivet däremot, innebär att de sociala svårigheterna ska lösas tillsammans med 
eleven. Här blir den asymmetriska relationen inte lika påtaglig, även om relationen i det pedagogiska 
mötet alltid präglas av en viss asymmetri. Intervjuade elever vittnar om att det så kallade livsstilsbero-
endet är mycket svårt att bryta själv. ”Livsstilsberoendet är starkt knutet till kamrater, knark och kri-
minalitet. De unga menar att samhällets pedagogik i form av insatser och åtgärder inte alltid inriktas 
mot att hjälpa dem att komma ifrån den destruktiva livsstilen” (a.a., s. 154). 

En slutsats som härvidlag kan dras av ovanstående resonemang är att en samverkan mellan myn-
digheter förutsätter att problembilden betraktas på likartat sätt av de inblandade och att den 
unges hela livsvärld sätts i fokus för att konstruktiva åtgärder ska kunna vidtas. (a.a., s. 155)

Kommunikation påverkar möjligheten att organisera ett samarbete kring barns behov, konstaterar 
Hjelte (2005). Kommunikation påverkar till exempel flexibilitet i samarbetet. Studien visade att 
kontinuerlig kommunikation var nödvändig, liksom möjligheterna att få motsvarande kunskap om 
varandras kompetens och hur denna manifesteras i det praktiska arbetet. När det gäller organisato-
riska villkor, påverkade institutionella bestämmelser aktörernas åsikter om vem de borde samarbeta 
med, och därför kommunicerade med. Därför formades genomförandet av samarbetet mellan skola 
och barnomsorg, till stor del i kommunikationen mellan de aktörer som var inblandade i det var-
dagliga arbetet.

I en FoU-rapport om samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Gävle avseende placerade 
barn (Bengtsson & Åsbrink, 2010) framgår att de allra flesta av de studerade barnen levde i en utsatt 
social situation innan de placerades. Studien visar att samverkan i form av möten/kontakter mel-
lan ansvarig socialsekreterare och personal inom skolan är få till antalet. Men i de fall barnen varit 
aktuella för en öppenvårdsinsats inom socialtjänsten ökar andelen möten mellan personalen från de 
båda organisationerna betydligt.

I Älvdalen har en socialsekreterare en delad tjänst som socialsekreterare och skolkurator och 
benämns kurator. Vid en litteratursökning som genomförts av Alexandersson och Nyström Svensk 
(2008) har inte något exempel kunnat hittas på en kommun där man arbetar på samma sätt som 
i Älvdalen. Däremot finns flera exempel på kommuner som har socialsekreterare i skolan. Detta 
innebär dock inte att det finns en socialsekreterare i skolan i stället för en kurator, utan det är då en 
kurator som arbetar med elevkurativa uppgifter och en socialsekreterare som utgör en länk mellan 
socialtjänst och skola. Författarnas uppfattning är att dubbla roller, som kan innebära svårigheter 
för både personal, elever och föräldrar, bör undvikas. Skolans beslut att anställa en kurator förefaller 
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klokt. Detta behöver inte innebära att socialsekreterare inte finns på skolorna viss tid. Det är viktigt 
att samarbetet mellan skolan och socialtjänsten struktureras, summerar författarna.

En sammanfattande reflektion är att i de här genomgångna studierna har betydelsen av socialar-
betarens organisatoriska tillhörighet varken undersökts eller diskuterats. 

Internationella studier
I flera av de genomgångna internationella studierna framgår att för att en samverkan ska bli fram-
gångsrik krävs att den är väl förankrad och att de involverades roller är tydligt definierade innan 
samverkan påbörjas. Williams (2006) redovisar följande slutsats:

…that for a collaboration to be successful, it must be a true investment and participation from both 
groups. However, some of the challenges to successful implementation such as communication chal-
lenges, culture differences between schools and agencies, defining roles and expectations for each, 
and others need to be addressed before any such collaborative endeavor is undertaken.(a.a., p. 1)

I en tid av ansträngda ekonomiska villkor och ökad ansvarsskyldighet, är överensstämmande upp-
fattningar om förväntningar, finansiering och rapportering av resultat mellan administratörer och 
skolans socialarbetare avgörande. Socialarbetare i skolan och skoladministratörer i fyra distrikt i 
Minnesota studerades av Bye, Shepard, Patridge och Alvarez (2009) när det gäller förväntade re-
sultat av skolans socialarbete och sociala tjänster samt finansieringskällorna för dessa tjänster. Både 
administratörer och skolans socialarbetare rapporterade att ökad närvaro och minskade disciplin-
problem var de viktigaste resultaten. Uppgifter om disciplinproblem och närvaro av var de vanligast 
förekommande uppgifterna som skolans socialarbetare angav för att demonstrera effektiviteten i sitt 
arbete. 

Vikten av att förebygga och ingripa mot mobbning och andra former av våld i skolan är väl eta-
blerad. Detta har lett till konstruering av ett flertal program för att förebygga mobbning och våld 
i skolorna. Dock saknas kunskap kring socialarbetarens roll för att identifiera och bedöma våld-
samma beteenden bland grundskolelever. Bardicks och Bernes (2008) artikel syftar till att ge social-
arbetare en ram för identifiering och bedömning av våldsamma beteenden i grundskolan. Artikeln 
ger en översikt av aktuell kunskap om våldsamma beteenden hos barn och en ram för bedömning 
av våldsamma beteenden i grundskolan med hjälp Early Assessment Risk för Boys (EARL-20B) och 
listan Early Assessment Risk för Girls (EARL-21 G), vilka innebär ett strukturerat professionellt 
tillvägagångssätt i observationer, intervjuer och riskbedömning av riktat våld. 

Skolans disciplinpolicy och praxis är viktiga funktioner i livet i amerikanska skolor. Konventio-
nella metoder för skoldisciplin såsom uppförandekoder och säkerhetsmetoder, avstängning, kropps-
straff och lärares metoder för att hantera elevbeteenden, förlitar sig huvudsakligen på avskräckande, 
kontroll och bestraffning för att upprätthålla ordningen, enligt Cameron (2006). Ungefär 40 års 
forskning, främst inom utbildning och psykologi, har dock visat att dessa strategier och praxis ofta 
associeras med och kan bidra till ökad oordning i skolor samt beteende- och akademiska problem 
bland eleverna. Dessutom drabbar skolans disciplinära åtgärder ibland prejudicerande de studenter 
som kan vara de mest utsatta. Skolans socialarbetare och alla socialarbetare som arbetar med barn 
och ungdomar kan hjälpa skolor att övergå till effektiva och ej bestraffande disciplinära tillväga-
gångssätt, menar författaren. Professionella nyckelåtgärder inkluderar insatser för skolbarn som är 
föremål för orättvisa och alltför bestraffande disciplinär åtgärder, utbildning av lärare och admi-
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nistratörer om de potentiella skador som associeras med konventionella disciplinära förfaranden, 
utbildning av skolans personal om effektiva, icke bestraffande tillvägagångssätt och skapandet av 
en offentlig kampanj för att generera folkligt stöd för reformen av icke bestraffande praxis när det 
gäller disciplin i skolan.

Skolans sjuksköterska, socialarbetare i skolan och skolans kurator har stor betydelse för att främ-
ja barns hälsa. Hälso- och sjukvårdstjänster i skolan ger möjligheter att bedöma, skydda och främja 
elevers hälsa. Syftet med denna studie av Kirchofer, Telljohann, Price, Dake, och Ritchie (2007) var 
att identifiera föräldrars eller anhörigas uppfattningar om vikten av att skolor tillhandahåller olika 
hälso-och sjukvårdstjänster till deras barn i grundskoleåldern. Dessutom undersöktes graden av för-
äldrarnas stöd för, uppfattningar om och kontakt med skolans hälsovårdspersonal. År 2005 besva-
rade ett nationellt representativt urval av 369 (51% svarsfrekvens) föräldrar till barn i grundskoleål-
dern enkäten som utvecklats för denna studie. En majoritet av föräldrar/anhöriga rapporterade att 
deras barns skola hade en skolsköterska (79%) och kurator (61%), men endast 23% rapporterade 
att deras skola hade en socialarbetare. En majoritet av föräldrar/anhöriga ansåg att heltidsanställda 
skolsjuksköterskor (86%), skolkuratorer (78%) och socialarbetare (56%) vara viktigt eller mycket 
viktigt och att skolor borde vara ansvariga för att ha dessa personer i deras barns skola. En majoritet 
av föräldrar/anhöriga var villiga att betala en höjning av skatten för att ha heltidsanställd skolhälso-
personal. Det framgår dock ej om de ansåg det vara av betydelse att socialarbetarna var anställda av 
skolan. Studien fastställde en nivå av föräldrars stöd för, uppfattningar om och kontakt med skolans 
hälsovårdspersonal. Föräldrar var mest positiva till skolsköterskor och de skulle kunna uppfattas 
som allierade i att garantera skolsköterskor anställningstrygghet.

Teasley, Baffour och Tyson (2005) granskade betydelsen av erfarenheter av socialt arbete och 
yrkeslicens genom självrapporterade nivåer av kulturell kompetens hos socialarbetare i urbana of-
fentliga skolsystemen. Dessutom undersöktes betydelsen av utövares etnisk tillhörighet för upp-
levda nivåer av kulturell kompetens i urbana skolor. Med kvantitativa undersökningsmetoder i 
ett bekvämlighetsurval inhämtades uppgifter från ett tvärsnitt av urbana socialarbetare i skolan. 
Multivariata analyser visade att totalt antal års erfarenhet var en förutsägande variabel för särskilda 
områden av kulturell kompetens. Ras och nivå av licensierat socialt arbete korrelerade signifikant 
med kulturell kompetens. Resultaten innebär viktiga konsekvenser för praxis. Framtida riktlinjer 
för forskning om praxis i socialt arbete i skolan diskuteras i artikeln.

I sin doktorsavhandling undersöker Wiener (2006) relationerna mellan rollkonflikt, rolltvety-
dighet, allmänt självförtroende och upplevt självförtroende i socialt arbete bland socialarbetare an-
ställda av skolan. Effekterna av rollkonflikt i komplexa organisationer har varit ett framträdande fält 
för forskning i mer än femtio år, medan konstruktion av självförtroende intar en framträdande plats 
i organisatorisk psykologi. I studien undersöktes om skolors socialarbetare kan dra nytta av rollkon-
fliktens energigivande kraft för att ta vara på nya möjligheter för socialt arbete i skolpraktik. 

Ett slumpmässigt urval av medlemmar i föreningen School Social Work Association of  America, 
bestående av 109 socialarbetare anställda i offentliga skolor, svarade på en enkät som bestod av 
tre skalor (rolluppfattning, allmänt självförtroende och upplevt självförtroende i socialt arbete i 
skolan) samt en demografisk profil. En enkät om rolluppfattning (Role Perception Questionnaire) 
användes för att undersöka rollkonflikt och rolltvetydighet. Den allmänna Self-Efficacy-Skalan an-
vändes för att mäta individens känsla av personlig kompetens att effektivt ta itu med en rad olika 
stressande  situationer. Wiener utvecklade själv den tredje skalan, ett instrument för att utvärdera 
självförtroende i socialt arbete i skolan. Studien fann att rollkonflikt inte associerade med allmänt 
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självförtroende eller självförtroende i socialt arbete i skolan, medan rolltvetydighet var negativt kor-
relerad med båda konstruktionerna.Det framgår dock ej om denna rollkonflikt och rolltvetydighet 
på något sätt var kopplad till organisationstillhörighet. I överensstämmelse med tidigare forsk-
ning om självförtroende, visade resultaten att ålder och erfarenhet associerade med högre nivåer 
av självförtroende bland skolans socialarbetare. Bland de uppgifter som ingick i utvärderingen av 
självförtroende i socialt arbete i skolan rankade sig skolans socialarbetare minst kompetenta i admi-
nistration och policyutveckling.

Skolan är en primär arena för omsorg och stöd till barn som har sociala, emotionella och bete-
endeproblem. Skolans socialarbetare har en avgörande roll för att identifiera, bedöma, stödja och 
vägleda elever som lider av olika psykiska problem, inklusive depression. Woolley och Curtis (2007) 
diskuterar betydelsen av att samla giltig bedömningsdata om barn i de latenta åldrarna sex till tolv 
år. De redovisar en översikt av tillgängliga självrapporteringsinstrument för bedömning av depres-
sion hos barn, med fokus på de instrument som är mest lämpliga för användning av socialarbetare i 
skolan. Åtta sådana instrument presenteras med information om reliabilitet (tillförlitlighet), validi-
tet (giltighet), stöd genom forskning och uppgifter om var instrumenten tillhandahålls. Författarna 
identifierar tre instrument som särskilt lämpade för behoven hos socialarbetare i skolan och dessa 
tre beskrivs mer i detalj.

The Welsh Assembly Government (WAG) finansierade år 2007 ett forskningsprojekt kallat 
”Counselling in schools: a research study into services for children and young people” (Pattison, 
S., Rowland, N. et al. 2007). Ett forskningsteam bestående av lärare, akademiker, administrativ 
personal och en statistiker, som leddes av British Association for Counselling and Psyckotherapy 
(BACP), genomförde en studie som omfattade 

- utvärdering av ”counselling”-modeller” som användes i United Kingdom, 
- information om aktuella rådgivnings-tjänster i skolor i Wales 
- information om WAGs planering och framtida utveckling av strategier för barns rådgivning. 

Studiens syfte var att utvärdera rådgivning för att bedöma om Storbritanniens ”counselling”-mo-
deller” är robusta och tillräckligt flexibla för att tillämpas i hela Wales och huruvida de kan anpassas 
för att passa in i den nya planeringen och gemensamma arbetsformer. Forskningsmålen var

- att fastställa hur ”counselling”-modeller”, som används i Wales, planeras, genomförs och  
utvärderas, 

- att granska och beakta olika modellers för- och nackdelar, 
- att jämföra tillvägagångssätt i Wales med minst tio modeller i resten av UK, 
- att utarbeta förslag för ett antal lämpliga ”counselling”-modeller” som skulle kunna fungera i 

hela Wales, 
- att utveckla kvalitetsindikatorer för bästa praxis och bra servicegenomförande, 
- att utveckla ett antal riktlinjer för god praxis för att utveckla lokala tjänster. 

Totalt besvarade123 av 445 skolor i BACP-studien en omfattande enkät. 54 ungdomar, 32 skolan-
ställda och ”16 nyckelpersoner” intervjuades. Forskningsgruppen identifierade tolv olika rådgiv-
nings- modeller, som används över hela UK, däribland 

•	”counsellors”	anställda	direkt	av	en	enskild	skola	eller	en	grupp	av	skolor,	
•	”In-school	provision	by	external	agency”	och
•	”Out	of	school	provision	by	external	agency”.	
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Modeller för ”counselling” i skolan skiljer sig således åt i struktur och andra avseenden såsom hur 
enskilda tjänster är representerade i det praktiska genomförandet, inklusive roller och arbetsbeskriv-
ningar för rådgivare/counsellors. 

BACPs undersökning visade att ”counselling” har ökat i Wales under de senaste tre åren och 
nästan två tredjedelar av de undersökta skolorna tillhandahåller en formell rådgivningstjänst. Nivån 
av tillfredsställelse var hög där en ”counselling”-tjänst fanns. 

All the adults interviewed from secondary schools articulated the need for a school counsellor 
ideally on a full-time basis to accommodate the perceived demand for this service. The ma-
jority of those schools who did not already have a service indicated that they would prefer to 
employ a full-time counsellor themselves, or at most share a counsellor between two schools, 
in order to ensure the counsellor integrated well into the everyday running of the school and 
that the young people could have consistent access to a service. (Pattison, S., Rowland, N. et 
al. 2007, p. 38)

Däremot ansåg de intervjuade att den mest lämpliga modellen för ”counselling in primary schools” 
var en deltidsanställd counsellor som arbetar för ett kluster av skolor eller att den övertagande se-
condary school erbjöd tjänstgöring i viss begränsad omfattning i ”primary”-skolan. Här betonades 
dock vikten av att sådana ”counsellors” måste vara utbildade och kunniga i att arbeta både med 
ungdomar och yngre barn. 

Given the vulnerability of the client group within schools, it is imperative that counsellors 
are qualified in theoretical principles and are able to demonstrate a high level of practice skills 
(employers usually seek counsellors who are trained to BACP.s level of accreditation or equiva-
lent). Counselling young people is different from counselling adults and as such it is important 
that counsellors have training to support their work with this client group. (a.a., p. 51).

En viss oro framkom kring huruvida ”school counsellors” skulle få tillgång till andra relevanta tjäns-
ter, resurser och stöd i sitt arbete i skolan om de var anställda direkt av skolan. 

Young people often have complex needs and present with various complicated issues. Exter-
nal consultative support in the form of clinical supervision is necessary to sustain professional 
counselling standards. When developing terms and conditions of employment for counsel-
lors consideration should be given to the number of contact hours a counsellor has with 
young people, the provision of supervision and continuing professional development, and 
professional indemnity insurance. (a.a., p. 51).

Starka åsikter uttrycktes angående sätt att förbättra finansieringen av ”counselling”-tjänsterna, över 
hälften av respondenterna betonade att utökade medel krävdes.

Forskningsgruppen sammanfattar genom att rekommendera att införandet av WAGs strategier för 
”counselling” i skolor i Wales bör omfatta en utvärdering av dem som tillhandahåller och använder 
tjänsterna, såsom rådgivare/counsellors, lärare, föräldrar/vårdare och ungdomar i skolor och forum 
samt kollegor inom hälsovård och social omsorg och service-kommissionärer. WAGs strategier foku-
serar skolors arbete, men betonar även vikten av kommuners värdefulla ”counselling services”, som 
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ungdomar kan behöva utanför skolan som ett värdefullt komplement till det stöd som ges i skolan. 

This provision is especially useful for young people who are not attending school for various 
reasons, and for those whom school counselling is not desirable. These services often have 
better accessibility for young people during school holidays than school-based services. (a.a., 
p. 62).

Resultat av datainsamlingen i BACP-studien gav möjlighet att utveckla följande evidensbaserade 
rekommendationer för ”counselling” i Wales skolor:

The recommendations are that school counselling services should: 
1. Have sustainable funding 
2. Employ professionally qualified counsellors who have experience of working with young 

people, who access appropriate clinical supervision with experienced supervisors, and who 
take part in regular, relevant continuing professional development 

3. Deliver accessible counselling in an appropriately private but safe setting within the school 
vicinity

4. Be seen as non stigmatising by the school community and a normal part of school provi-
sion, which is integrated into the school community

5. Be monitored and evaluated by individuals or an agency (in or out of the school) with 
 experience in this specialised area of work 

6. Pay due regard to current legislation and guidance, and offer confidentiality within usual 
ethical and safeguarding limits 

7. Respond flexibly to local needs in respect of diversity (e.g., language) and practicality (e.g., 
availability during holiday periods) 

8. Work with and alongside other services and agencies in a collegial manner, whilst maintain-
ing appropriate levels of confidentiality 

9. Employ counsellors who are members of a professional body and as such have an established 
ethical framework and complaints procedure 

10. Employ counsellors whose personal qualities will mean that they are approachable, have 
good listening skills and a manner that encourages a climate for safe and trusting relations-
hips (Pattison, S., Rowland, N. et al. 2007, p. 5)

Genomgången av tillgängliga internationella studier visar, liksom de nationella, att socialarbeta-
res organisationstillhörighet varken studerats eller diskuterats i särskilt stor omfattning. Undersök-
ningen i Wales är intressant, även om slutsatser och rekommendationer förmodligen inte är direkt 
överförbara till svenska förhållanden. Studien är genomförd i en annan kontext än den svenska.

Ett återkommande resultat i såväl nordiska som internationella studier är att en framgångsrik 
samverkan mellan skola och socialtjänst kräver en tydlig förankring och att de involverades roller är 
tydligt definierade innan samverkan påbörjas.
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Nationell satsning på samverkan mellan skola och socialtjänst
Skolverket (2009) konstaterar att det finns ett stort behov av samverkan för att inte utsatta barn ska 
falla mellan myndigheternas stolar. För fyra år sedan startades därför en nationell satsning på sam-
verkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri. Under hösten 2006 fick 
Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att fördela medel till lokala projekt och lokalt utveck-
lingsarbete för att få till stånd en utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och 
ungdomspsykiatri. Med samverkan avses här ”när någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (a.a., s. 
4). Ett statsbidrag om högst 50 miljoner kronor skulle fördelas per år under åren 2007 och 2008 
och skolhuvudmännen skulle delfinansiera projekten (Skolverket, 2009b). Drygt en tredjedel av 
Sveriges kommuner fick del av bidraget, vilket innebar nästan 100 projekt i 75 kommuner.

Den nationella samverkansstrategin bygger på kunskap om vad som underlättar samverkan och 
sammanfattas i tre förutsättningar för samverkan, de så kallade tre S:en: Styrning, struktur och 
samsyn. 

•	Styrning	handlar om att det finns en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. Ledningen för 
verksamheten behöver legitimera samverkan, ge mandat och resurser samt efterfråga uppfölj-
ning och utvärdering. Det bör finnas centrala överenskommelser som reglerar frågor om an-
svar, rutiner m.m. så att ledningen har ett samlat grepp över samverkansfrågorna. Det kräver 
engagemang och berörda ledningars aktiva ställningstagande, inte minst på den övergripande 
politiska och administrativa nivån. 

•	Struktur	ger tydlighet och fasta konturer i arbetet. Avtal, riktlinjer, handlingsplaner och sam-
ordnarfunktioner är exempel på verktyg som behövs för att bygga struktur kring samverkan. 
Olika begrepp behöver tydliggöras. Förutom att reda ut begrepp måste även syftet och mål-
gruppen för samverkan samt ansvarsfördelning klargöras. 

•	Samsyn	handlar om att det bör råda viss grad av gemensam problemförståelse samtidigt som 
yrkesrollerna är tydliga. Behov av samsyn uppstår när flera aktörer tillsammans ska lösa ett 
problem. De olika parternas professionella hållningar och identiteter behöver överbryggas. 
Problemförståelsen brukar gälla en gemensam kunskapsbas om risk- och skyddsfaktorer samt 
vilka insatser som är verkningsfulla. Det krävs tillit till varandras kompetens och förståelse 
för varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Olikheten är styrkan i en väl fungerande 
samverkan genom att de olika professionerna tillför olika kompetenser till den uppgift man 
gemensamt ska lösa. Samsyn förutsätter kontaktytor och kommunikation. (a.a., s. 3). 

Samverkan aktualiserar gränsöverskridande och nya arbetsformer som kan komma i motsättning till 
existerande regelverk (Danermark et al., 2009). Projektredovisningarna visar att det är av stor vikt 
att tidigt och systematiskt harmoniera aktörernas regelverk. Styrande regelverk har i viss utsträck-
ning i genomförda projekt kunnat hanteras med större öppenhet. Ett exempel på det är sekretesslag-
stiftningen där samtyckesparagrafen har tillämpats. Frågor om anmälningsförfarande och utredning 
belyses ofta i relation till upplevda problem i samband med sekretessbelagda uppgifter kring ett 
hos Socialtjänsten pågående ärende. Samtidigt som sekretessen beskrivs som ett viktigt skydd för 
den enskilde individen kan den likväl försvåra en samverkanssituation, exempelvis då nödvändig 
information inte kan erhållas. I dessa sammanhang framställs ofta socialtjänstens medarbetare som 
otillgängliga, svårnådda och anonyma. Det sker dock en positiv utveckling under projekttiden i 
form av en ökad öppenhet i dessa frågor.
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För att samverkan ska kunna bestå över tid krävs, enligt Skolverket (2009b), förankring på såväl 
politisk- som ledningsnivå. Det ger arbetet den legitimitet som behövs för överlevnad. Tydliga och 
mätbara mål bedöms som en viktig faktor för överlevnad. Trots detta är det, enligt Danermark et 
al. (2009), mycket få projektkommuner som rapporterar att mätbara kriterier för samverkan tagits 
fram. Om inte konkreta resultat redovisas minskar entusiasmen och motivationen för en fortsatt 
samverkan på såväl lednings- som verksamhetsnivå. Därför bör en kontinuerlig uppföljning plane-
ras redan från början.

Att i görligaste mån formalisera samverkan mellan organisationer genom att teckna formella av-
tal är främjande för samverkan över tid. Saknas sådana avtal kan det vara svårt att, då en tid förflutit 
och exempelvis personer i ledande positioner bytts ut, fortsätta vara överens kring hur samverkan 
ska organiseras. Omorganisationer påverkar samverkansarbetet på flera sätt. Om samverkan i stor 
utsträckning bygger på att enskilda individer är involverade blir förändringar som påverkar olika 
personers arbetsuppgifter särskilt kännbara. Även om enskilda individers engagemang, entusiasm 
och egenskaper är av stor vikt för samverkansprocessen finns det därför anledning att sträva efter att 
tydligt knyta samverkan till funktion och inte enbart till person (Skolverket, 2009b).

Hinder för samverkan
Samverkan kan vara svår att uppnå på alla nivåer med tanke på huvudmännens skiftande organi-
sationer och eventuell asymmetri som uppstår måste hanteras (Josefsson, 2007). Olikheter som 
behöver identifieras, lyftas fram och diskuteras kan handla om skillnader i kunskapssyn, regelverk 
och organisation. 

På frågan om vilka hinder för samverkan som upplevdes i de genomförda projekten var det 
vanligaste hindret som angavs brist på resurser, i synnerhet resurser för möten och överläggningar. 
I två av tre projekt framfördes detta som ett hinder. Detta bekräftar bilden av en besvärlig resurs-
situation för många projekt (Danermark et al., 2009). Josefsson (2007) beskriver paradoxen som 
innebär att samtidigt som samverkan är nödvändig för ett effektivt resursutnyttjande är begränsade 
resurser ofta ett avgörande hinder för att samverkan ska komma igång. Även bristande förankring 
och kunskap lyfts fram. Resultaten tyder, enligt Danermark et al. (2009), på att lärare över lag ser 
positivt på socialsekreterarnas kompetens, men anser att de på ett negativt sätt är styrda av lagar och 
regler i sitt arbete. Övriga hinder är inte omnämnda i samma omfattning, men det förekommer 
organisatoriska hinder och hinder i synsätt. 

Språkets betydelse och vikten av att samverkande parter har en ömsesidig förståelse och samsyn 
kring gemensamma begrepp och intressen framhålls i flera fokusgrupper. Samtidigt som språket 
har en strukturell betydelse kan samverkande parters skilda språkbruk vara ett uttryck för de olika 
parternas synsätt. Olika parters verksamhetsspecifika språk kan på olika sätt försvåra eller kanske 
till och med helt förhindra samverkan, exempelvis genom att man definierar för samverkan centrala 
begrepp på olika sätt (Danermark et al., 2009). Skillnader i uttryck beror ofta på olikheter i kun-
skapssyn och roller mellan olika yrkeskategorier och verksamheter (Josefsson, 2007). 

Redovisade effekter av genomförda samverkansprojekt
Skolverket utvärderar frågeställningar som handlar om vad som kännetecknar en fungerande sam-
verkansmodell utifrån ett nyttoperspektiv: samhällets nytta, individens nytta och nytta utifrån ett 
barnperspektiv. En annan frågeställning gäller hur man ska kunna bedöma vilken potential det 
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finns bakom en samverkansmodell. På vilka grunder kan man bedöma om en modell har över-
levnadsmöjligheter så att den kan permanentas i verksamheten? Hur ser man om ett projekt har 
en bra prognos? Finns det systematik för uppföljning och bedömning? Vilka olika typer av konse-
kvensanalyser kan man göra beroende på vilken av de fyra parternas perspektiv man utgår ifrån vid 
bedömning av resultaten? Med parter avses skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdoms-
psykiatrin (Skolverket, 2009a).

Mätbara effekter har beskrivits i form av minskad frånvaro, mindre missbruk, minskad brotts-
lighet, snabbare insatser, tidigare insatser, färre institutionsplaceringar utanför kommunen, fler som 
vill ha hjälp från socialtjänsten, ökad måluppfyllelse, högre meritvärden, färre omhändertaganden på 
grund av missbruk och att andelen elever på gymnasieskolans individuella program (IV) har mins-
kat. Dessa resultat har angivits av 38 projekt. Effekter av mer kvalitativ natur har beskrivits som att 
barn och ungdomar mår bättre, att skolmiljön blivit lugnare, att föräldrarelationer förbättrats, ett 
mer förebyggande arbete kring alkohol och narkotika, ökad tillit till skolan och en större förståelse 
för andra verksamhetskulturer. Dessa resultat har angivits av 29 projekt (Skolverket, 2009a).

En mycket positiv utveckling märks vad gäller tydligheten i verksamheten (Danermark et al., 
2009). Arbetsfördelningen, rollerna och rutinerna har blivit tydligare. Detsamma gäller frågan om 
riktlinjer och verksamhetsplaner. Projekt i glesbygdskommuner visade sig ha något bättre förutsätt-
ningar för samverkan än storstadskommuner när det gäller förankring på den politiska nivån och 
att få med alla berörda parter i projektet. Dessutom var möjligheten till informella möten större än 
i storstadskommuner.

När det gäller den organisatoriska nivån har det, enligt Skolverket, (2009b) inte gått att fastställa 
några specifika organisationsmodeller. Projektkommunerna uppger att den egna modellen ständigt 
förändrats i takt med uppföljningar, nya förutsättningar och nyvunna erfarenheter. Oberoende av 
modell har tre komponenter som varit framgångsrika i samverkansarbetet ändå kunnat identifieras:

•	Multikompetenta	team
•	Koordinator	för	samhällsinsatserna
•	Coach	som	individuellt	stöd

Multikompetent team
Ett multikompetent team byggs systematiskt upp med kompetenser som motsvarar de olika pro-
fessionerna från samverkansparterna. Syftet är att öka möjligheterna att tillgodose de olika behov 
man möter hos ett barn eller en ungdom. Teamen har namn som Skolnärvaroteam, Skolteam, 
VITS-team, ALMA-team, Resursteam eller Rebusteam. Huvudmannaskapet varierar, antingen kan 
teamet vara knutet till endera socialförvaltningen eller utbildningsförvaltningen eller utgöra ett 
 gemensamt ansvar. Ibland kan även landstinget ingå som part i det delade ansvaret. Multikompe-
tenta team möjliggör att insatserna blir samstämmiga. Samstämmighet innebär att insatserna är 
samordnade, har samma mål och sker samtidigt utifrån en gemensam tanke om vad som gagnar 
barnet bäst. Utifrån skolans uppdrag har någon form av skolnärvaroteam visat sig framgångsrikt i 
arbetet med stor olovlig frånvaro.

Koordinator
En koordinator har funktionen av att vara ”en dörr in” i samhällets system för samordnade insatser 
runt barnet och vid behov runt hela familjen. Syftet är att barn och familj ska kunna vända sig till 
en kontakt i stället för ett stort antal, som ofta är fallet. Bildligt talat sluter samhället en ring runt 
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individen istället för att skicka individen runt i systemet. Det finns även andra namn än koordina-
tor för den här funktionen, t.ex. lots, samordnare eller spindel. Ofta har personen en kompetens 
motsvarande beteendevetare med systemkunskap om samhället och om juridiska frågor. De insatser 
som erbjuds barnet riktar sig många gånger mot hela familjen i en strävan mot helhetsstöd.

Den koordinator som avses här ansvarar för samordning av insatser för ett enskilt barn på in-
dividnivå och är knuten helt till verksamhetsnivån inne i det operativa arbetet. Det förekommer 
ibland även en samordnare med uppgift att organisera och samordna arbetet mellan parterna och 
den personen har en mer övergripande funktion på ledningsnivå.

Coach
En coach har till uppgift att ge barnet individuellt stöd och ibland även att bygga upp en relation 
med barnet. Enligt Skolverket (2009) påminner arbetet om case-management, som omnämns i 
vetenskaplig litteratur för en genomtänkt arbetsmodell. Tillsammans med barnet eller den unge 
strukturerar coachen upp vardagen genom att formulera och följa upp mål, träffas och stämma av 
början och slutet av skoldagen, följa upp läxor eller bryta ner arbetet i kortsiktiga mål.

Barns behov i centrum
Metoder som redovisas med koppling till samverkan och som använts i projekten är främst BBIC 
och ESTER. BBIC (Barns behov i centrum) är en dokumentationsmetod eller snarare ett verksam-
hetssystem. ESTER är ett screenings- och bedömningsverktyg. BBIC är ett dokumentationsverktyg 
för barn som är föremål för socialtjänstens insatser. Enligt många projekt har BBIC förbättrat kom-
munikationen mellan socialtjänst och skola samt bidragit till ett mer enhetligt språk dem emellan. 
De nationellt utvecklade dokumenten utgör en garant för likvärdighet, barnets ställning i den so-
ciala barnavården stärks och föräldrarna blir mer delaktiga.

Elevhälsans roll
Av projektens del- och slutrapporter (Skolverket, 2009b) framgår att elevhälsan fyllt en viktig roll i 
samverkan. 90 % av projekten anger att elevhälsan i har haft betydelse för arbetet. Det handlar dels 
om det övergripande planet för samverkan, men framförallt i det direkta arbetet med barn, ungdo-
mar och föräldrar. Skolpsykologer och skolkuratorer har varit viktiga länkar i arbetet.  Psykologer 
har medverkat i att utveckla samverkan med BUP och Barnhabiliteringen. Kuratorer har utvecklat 
kontakterna med familjepedagoger och ungdomssekreterare på socialförvaltningen och med ung-
domsmottagningar. Några kuratorer har verkat som koordinatorer och väglett elever in till olika 
myndigheter. I ett antal projekt har någon från elevhälsan haft en projektlednings- och samord-
ningsfunktion. Elevhälsan har också medverkat i utbildningar som genomförts inom projektens 
ram, till exempel i BBIC eller i ART. Trots att de flesta projekt uppger att elevhälsan haft stor 
betydelse för samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa har den varken funnits 
representerad i lednings- eller styrgrupp i mer än fyra procent av projekten. Elevhälsan förefaller ha 
spelat störst roll i det operativa arbetet på verksamhetsnivå.
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Exempel på samverkansprojekt redovisade av Skolverket 2009
I de av Skolverket (2009b) redovisade samverkansprojekten behandlas inte organisationstillhörig-
hetens betydelse för samverkan ur ett organisationsperspektiv. Det har således varit svårt att finna 
information om huruvida de involverade socialarbetarna haft kvar sina respektive organisationstill-
hörigheter eller ej. Frågan verkar inte ha varit särskilt betydelsefull för de genomförda projekten.

Den största andelen projektkommuner har tagit ett helhetsgrepp över samverkan. Ibland har ut-
bildningsförvaltningen sammanförts med socialförvaltningens barn- och ungdomsavdelning såsom 
i Strömstad och Sjöbo. Genom att bygga ihop skolans och socialtjänstens resurser under samma 
tak skapas en bred stödverksamhet. Via ett resursteam med olika kompetenser servar man skolan. 
I Strömstad har cheferna för socialtjänsten och elevhälsan ett delat ledarskap. Det betyder att i den 
dagliga verksamheten arbetar socialsekreterare och specialpedagoger sida vid sida tillsammans med 
skolhälsovården, psykologer och barn- och ungdomsteamet. Efter tio år har antalet akuta ärenden 
till socialtjänsten successivt minskat och pengar kunnat föras över till förebyggande och främjande 
insatser.

Ett annat exempel är Enköping. Här har samverkan organiserats i ”ELIS-team” som arbetat 
operativt och bestått av respektive skolas elevhälsa, pedagog och personal från socialtjänsten. Det 
operativa arbetet har startat med en kartläggning av orsaker till frånvaron utifrån frågor om pe-
dagogik, skolmiljö, hemförhållanden, fritid, intressen, relationer och hälsa. Med kartläggningen 
som utgångspunkt har en analys gjorts och relevanta insatser har satts in. De lyfter fram att en 
viktig framgångsfaktor i arbetet varit den positiva samverkan med föräldrar som etablerats. Arbetet 
har varit tydligt förankrat på ledningsnivå genom en styrgrupp bestående av skolchef, socialchef, 
utvecklingsledare på socialtjänsten och chef för Resurscentrum. En referensgrupp har utgjorts av 
rektorer för de i projektet ingående skolorna, chefen för socialtjänstens personal och verksamhets-
ansvarig inom BUP. Till ”Elis-teamet” har en samverkanscoach funnits knuten. Under hösten 2009 
utvecklas arbetet ytterligare och projektet är nu en permanent verksamhet.

I Haparanda har samverkansarbetet mellan polis, skola och socialtjänst intensifierats genom att 
bland annat en socialsekreterare som arbetar operativt och har regelbunden kontakt med skolorna 
placerats i polishuset. Ungdomsärenden kan hanteras snabbare och samverkan mellan skola och 
polis har förbättrats.

I Katrineholm arbetar man främst på indikerad nivå genom att låta särskilt utbildade coacher 
fånga upp lärarnas signaler eller uppmärksamma tidiga tecken hos eleverna för att sedan fungera 
som vägledare till adekvat stöd. Ett annat exempel på insatser som utgår både från selektiv och från 
indikerad nivå kan hämtas från Linköping. För att öka skyddsfaktorerna kring redan utsatta barn 
och ungdomar och för att utveckla nätverken runt barn och unga har fritiden organiserats bland 
annat genom att använda coacher. Arbetet är avgränsat och fokuserar framför allt på elever i resurs-
skolan och ”barn på drift”.

Malmö och Haparanda har utvecklat organisatoriska modeller som påminner om varandra: 
Malmö SSP (skola, socialtjänst, polis) och Haparanda PSS (polis, skola, socialtjänst). Gemensamt 
för de båda kommunerna är att de ligger nära gränsen till var sitt grannland, vilket ger speciella 
utmaningar i det brotts- och drogpreventiva arbetet. Det tydligaste värdet av SSP syns vid akuta 
insatser, anger Malmös SSP-grupper, där de ingående parterna är mer samspelta än tidigare. I upp-
följningen angav skolorna att de upplevde att situationen blivit lugnare tack vare SSP.

Arbetet i projektet Preventivt Arbete Tillsammans (PArT) sker enligt utgångspunkten att frågor 



30

inte kan hanteras framgångsrikt av en enskild förvaltning utan kräver ett gemensamt samhällsan-
svar. PArT bygger på en aktiv samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, utvecklingsnämn-
dens förvaltning, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning inom 
Helsingborgs stad samt Region Skåne. PArT kan enklast beskrivas som ett paraply för flera om-
fattande utvecklingsarbeten som alla syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för barns och 
ungas utbildning och hälsa. Numera ingår även Landskrona i PArT.

I Lycksele sker ett arbete med att utveckla en hälsofrämjande förskola och skola. Parallellt med 
att man ser över riktlinjer för tydliga processer i samarbetet och väver ihop parternas olika uppdrag 
lägger man fokus på att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som bygger på kunskap om rela-
tionskompetens för möten och samspel med barn och föräldrar. En pilotgrupp med representanter 
från socialförvaltningen, BUP och förskola/skola utbildar sig i professionellt föräldrasamarbete med 
målsättning att tillsammans möta barn, unga och föräldrar i ett tidigt behov av stöd.

På Angeredsgymnasiet i Göteborg ett system byggt upp med en samverkanskoordinator, till 
vilken elevernas lärare eller annan personal kan vända sig då man känner oro för någon elev. Ko-
ordinatorn tar kontakt med eleven och utifrån mötet skapas olika, individuellt anpassade åtgärder. 
En vanlig följd är att eleven får en coach som stöttar den kunskapsmässiga utvecklingen genom att 
tillsammans med eleven formulera och följa upp kortsiktiga mål. Om det finns behov av samverkan 
utanför skolan, t ex med socialtjänsten, är det koordinatorn som ansvarar för dessa kontakter och 
följer upp de åtgärder som det beslutas om.

Sammanfattning
Trots en noggrann genomgång av såväl policydokumentet Strategier för samverkan – barn och unga 
som far illa eller riskerar att fara illa som Skolverkets redovisning av uppdraget att fördela medel till 
samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan samt forskares formativa utvärdering av dessa 
samverkansprojekt framkommer inga uppgifter, som kan belysa detta uppdrags frågeställningar om 
vilken betydelse den organisatoriska lösningen har. Frågan förefaller inte vara av intresse, varken i 
genomförda projekt eller i utvärderingen av dessa. 

Inte heller omfattande sökningar i nationella och internationella databaser för vetenskapliga publi-
kationer har resulterat i särskilt många avhandlingar eller vetenskaplig artiklar som berör socialarbetares 
anställningsform. Området verkar vara i det närmaste obeforskat och därmed kan konstateras att det 
finns ett behov av såväl kvalitativa som kvantitativa studier med frågeställningar som behandlar organi-
sationstillhörighetens betydelse.

Fokus i de genomgångna dokumenten har huvudsakligen legat på strategier, styrning, struktur, sam-
syn samt framgångsfaktorer och hinder för samverkan. För att ett samarbete ska komma till stånd och 
bli fruktbart är det väsentligt att olika myndigheterna har likartade synsätt på sitt uppdrag. Samverkan 
påverkas både av hur de olika parterna är organiserade och hur den valda organisationsmodellen för sam-
verkan ser ut (Danermark et al., 2009). Vid samverkan behövs öppenhet och vilja att ge andra aktörer 
tillgång till den egna organisationens resurser. Det är därför viktigt att kartlägga resursflödet och eko-
nomistyrningen. Att teckna avtal/formella överenskommelser och formulera handlingsplaner är viktiga 
komponenter vid planering för långsiktighet och vid fördelning av resurser. Tydliga roller och naturliga 
mötesplatser främjar dialog och kommunikation. Kunskap om andra parters uppdrag och förutsätt-
ningar är viktig för respekt och förståelse. Mätbara kriterier för framgångsrik samverkan och regelbunden 
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dokumentation gör att erfarenheter från samverkansprocessen blir synliga för de samverkande parterna.
Framgångsfaktorer för att samverkan ska bestå över tid är kopplade till att arbetet har en tydlig för-

ankring på politisk nivå och tillgång till resurser, enligt Skolverket (2009b). För stabilitet och kontinuitet 
är det viktigt att samverkansarbetet knyts till funktion och inte person samt att de som deltar i arbetet 
utvecklar samverkanskompetens. Skolverket betonar vikten av att samverkan kring utsatta barn och unga 
präglas av ett tydligt barnperspektiv med fokus på barns behov istället för barns problem.

Ur skolans perspektiv är det angeläget att vidareutveckla kunskap om skolan som organisation och 
kunskap om de enskilda professionernas roll inom skolan. Det ena handlar om ansvaret att sam-
verka som organisation och det andra om vad detta innebär för enskilda professioner och funktio-
ner i skolan såsom skolledare, elevhälsa, pedagoger och övrig personal. (Skolverket, 2009b, s. 25)

Förutsättningarna för att förändra en ung människas negativa utveckling, till exempel mot ett kriminellt 
beteende, är att utveckla förhållningssätt och metoder som förmår att beröra ungdomars hela livsvärld 
och livsstil. Det är väsentligt att den komplexa problembilden betraktas utifrån ett helhetsperspektiv där 
behovsprincipen är styrande, vilket innebär att insatserna ska fokusera faktorer som gör att den unge har 
svårt att ta sig ur det destruktiva beteendet (Socialstyrelsen, 2008). 

Resultat från denna litteraturgenomgång av såväl vetenskapliga publikationer som andra texter och 
rapporter visar att det finns ett tydligt behov av såväl kvalitativa som kvantitativa studier som närmare 
kan belysa, och ge ökad kunskap om, för- och nackdelar när det gäller socialarbetare som är anställda av 
skolan respektive socialtjänsten.



32

Referenser
Alexandersson, K. & Nyström Svensk, I. (2008). Samarbete socialtjänst- skola i Älvdalen. 
Älvdalen: Dalarnas Forskningsråd. 

Andersson, M. & Davidsson, I. (2007). Samverkan pågår - stanna till vid Hållplats 8. 
(Magisteruppsats i socialt arbete). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik. (Doktorsavhand-
ling). Stockholm: Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
 
Bardick, A. D. & Bernes, K. B. (2008). A Framework for Assessing Violent Behaviors in 
Elementary School-Age Children. Children & Schools, 30(2), 83-91.

Bengtsson, M. & Åsbrink, P. (2010). Studie av samverkan mellan socialtjänsten
och skolan i Gävle avseende placerade barn. (FoU Arbetsrapport 2010:3). 
Gävle: FoU Välfärd, Region Gävleborg. 

Bye, L., Shepard, M., Patridge, J., & Alvarez, M. (2009). School Social Work Outcomes: Perspec-
tives of School Social Worker and School Administrators. Children & Schools, 31(2), 97-108. 

Cameron, M. (2006). Managing School Discipline and Implications for School Social Workers: 
A Review of the Literature. Children & Schools, 28(4), 219-227.

Danermark, B., Germundsson, P., Englund, U. & Lööf, K. (2009). Samverkan kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. En formativ utvärdering av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
samt barn- och ungdomspsykiatri. Örebro: Hälsoakademin, Örebro universitet.

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie 
i skolår 1-3. (Doktorsavhandling). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Hjelte, J. (2005). Samarbete i gränsland: Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola 
och barnomsorg. (Doktorsavhandling). Umeå: Umeå universitet.

Hjörne, E. (2004). Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare 
settings in the Swedish school. (Doktorsavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik och 
didaktik, Göteborgs universitet.

Ingestad, G. (2006). Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen. 
(Doktorsavhandling). Lund: Department of Sociology, Lunds universitet. 

Josefsson, B. (2007). Strategier för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 
Stockholm: Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen.



33

Kirchofer, G. Telljohann, S. Price, J. Dake, J., & Ritchie, M. (2007). Elementary School Parents’/
Guardians’ Perceptions of School Health Service Personnel and the Services They Provide. Journal 
of School Health, 77(9), 607-614.

Lang, L. (2004). -och den ljusnande framtid är vår - några ungdomars bild av sin tid vid 
riksgymnasium. (Doktorsavhandling). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Landskrona stad (2010). Barn och ungdomar prioriterade. Tillgänglig 2010-12-02 på
www.landskrona.se/Om-Landskrona/Organisation/Foervaltningar/Barn--och-ungdomsfoervalt-
ningen.aspx.

Lindberg, B. (2000). Kvinnor - vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhällsvisionären 
Honorine Hermelin Grønbech. (Doktorsavhandling). Lund: Lunds universitet.

Pattison, S., Rowland, N. et al. (2007). Counselling in schools: a research study into services for 
children and young people. British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP). 
Available 11-01-27 at www.bacp.co.uk/research/School_Counselling.php.

Runnström, Y. (2010). Personlig mail-kontakt med I. Ericsson 2010-11-29, 2010-12-01 och 
2010-12-03.

Skollagen (2010). Skollag (2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig 2010-
12-14 på www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K23.

Skolverket (2009a). Kraften av samverkan – om samverkan kring barn och unga som far illa 
eller riskerar att fara illa. Stockholm: Fritzes kundservice.

Skolverket (2009b). Redovisning av uppdrag givet till Myndigheten för skolutveckling om att fördela 
medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan. Dnr: 2008:03634. Tillgänglig 2010-
11-28 på www.skolverket.se/publikationer?id=2296.

Socialstyrelsen (2008). Insatser för unga lagöverträdare. En systematisk sammanställning av översikter 
om effekter på återfall i kriminalitet. Socialstyrelsen: Institutet för utveckling av metoder i socialt 
arbete. Tillgänglig 2010-12-14 på 
www.fyrbodal.se/download/23078/insatserforungalagovertradare.pdf.

Socialtjänstlagen (2009). Socialtjänstlag (2001:453). 
Tillgänglig 2010-12-14 på www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.HTM.

Stigsdotter Ekberg, M. (2010). Dom kallar oss värstingar : Om ungas lärande i mötet med skola, 
socialtjänst och polis. (Doktorsavhandling): Växjö: Linnéuniversitetet.

Teasley, M., Baffour, T., & Tyson, E. (2005). Perceptions of Cultural Competence among Urban 
School Social Workers: Does Experience Make a Difference? Children & Schools, 27(4), 227-237.

http://www.landskrona.se/Om-Landskrona/Organisation/Foervaltningar/Barn--och-ungdomsfoervaltningen.aspx
http://www.landskrona.se/Om-Landskrona/Organisation/Foervaltningar/Barn--och-ungdomsfoervaltningen.aspx
http://cie.asu.edu/volume9/number1/index.html
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2296
http://www.fyrbodal.se/download/23078/insatserforungalagovertradare.pdf.
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.HTM


34

Törnquist, E-M. (2006). Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en 
konstnärlig kontext. (Doktorsavhandling). Malmö: Malmö musikhögskola.

Vilén Johansson, B (2010). Underlag för diskussion om upplägg. Malmö: Utdrag från ärende till 
Kommunfullmäktige: Gemensam kunskapsöversikt.

Wiener, S. (2006). Role conflict, role ambiguity and self-efficacy among school social workers. 
Dissertation USA: DSW, Adelphi University, School of social work. The Humanities and Social 
Sciences, 66(11). 
Available at http://gateway.proquest.com/openurl%3furl_ver=Z39.882004%26res_
dat=xri:pqdiss%26rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation%26rft_dat=xri:pqdiss:3195886.

Williams, K. (2006). Collaboration between elementary schools and community agencies to 
reduce violence: Can it work? Current Issues in Education [On-line], 9(1). 
Available: http://cie.ed.asu.edu/volume9/number1/ 

Woolley, M. & Curtis, H. (2007). Assessing Depression in Latency-Age Children: A Guide for 
School Social Workers. Children & Schools, 29(4), 209-218.

http://gateway.proquest.com/openurl%3furl_ver=Z39.882004%26res_dat=xri:pqdiss%26rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation%26rft_dat=xri:pqdiss:3195886
http://gateway.proquest.com/openurl%3furl_ver=Z39.882004%26res_dat=xri:pqdiss%26rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation%26rft_dat=xri:pqdiss:3195886
http://cie.asu.edu/volume9/number1/index.html


35

3 Elevcoach i skolan
Margareta Cederberg 

Coach förefaller ha blivit ett populärt ord, ett ”catchword” med diffus innebörd, som används 
inom en rad olika verksamheter. Vid genomgång av litteratur om ”coachning” och annonser om 
anställning av elevcoach förefaller uppdraget som elevcoach i skolan kunna innehålla något eller 
kombinationer av följande t.ex. samordning av insatser, stöd i lärprocesser i klassrummet, stöd i 
läxläsning, konfliktlösning, motivationsarbete, vara en vuxen förebild, finnas till som stöd i sociala 
situationer, arbeta mot skolk. Det förefaller inte möjligt eller åtminstone reser det stora svårigheter 
att beteckna elevcoach i skolan som en enhetlig metod. Det är snarare en yrkestitel. Elevcoachens 
uppdrag konstrueras av skolan på olika sätt, vilket försvårat sökandet efter forskningsstöd. 

Bakgrund och begrepp
Ursprungligen kommer termerna coach och coachning från sportsammanhang och termen coach 
kan översättas till tränare. ”Coachning” inom sportpsykologin är, enligt Hassmén, et al, 2003 och 
Weinberg & Gold, 2003, ett kvalificerat processorienterat förändringsarbete med teoretisk grund 
i social kognitiv teori. Teoretiskt finns likheter med förebyggande socialt arbete och motivations-
arbete. 

Kognitiv teorin utvecklades av Lewin under 1930-talet med rötter dels i Gestaltpsykologi och 
dels i socialpsykologisk interaktionistisk teori. Kognition kan översättas med ”tänkande”. Grundan-
taganden om människan är att individen är tänkande, rationell, målinriktad och påverkbar. Män-
niskan betraktas som ett handlande subjekt som utvecklas i samspel med sin omgivning. 

Förändring sker när individen förändrar sitt tänkande: om sig själv, om världen och om sin 
kapacitet. Det beskrivs som processer som utvecklas i samspel mellan individ, omgivning och de 
sammanhang som individen finns i. Förändring sker genom påverkan på individens mentala pro-
cesser som understöds genom påverkan på vad individen uppmärksammar och hur denne tolkar 
det uppmärksammade.

Coachning, enligt Hassmén et al och Weinberg & Cold, innebär att påverka idrottarens attribu-
tion i avsikt att påverka motivation och målformuleringar. Genom mental påverkan ges idrottaren 
stöd i att förändra sin uppfattning om sina prestationsmöjligheter. Upplevelse av en god relation och 
tillit till coachen ingår som centrala komponenter i coachning. I Jenners (2004) forskningsöversikt 
om motivation och motivationsarbete i skola och behandling, refereras till inre och yttre drivkrafter 
som påverkar individens motivation. De beskrivs utifrån attributionsteori, samspelsprocesser och 
förväntanseffekter, vilka påverkar individens anspråksnivå d.v.s. vad individen tror sig klara av eller 
uppnå. Motivation är, enligt Jenner, en process som utvecklas och förändras utifrån individens tidi-
gare subjektivt tolkade erfarenheter. Individen gör överväganden om hur stor sannolikhet det är att 
kunna uppnå nytt mål och hur stor sannolikhet det är att det misslyckas. Vid dessa överväganden 
har individens självkänsla betydelse, vilket värde det har för individen att uppfylla målet samt vad 
det innebär för självkänslan att uppleva ytterligare misslyckanden.
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Attribution
Socialpsykologen Fritz Heider (1958) formulerade grundantaganden om människors attributioner. 
Attributioner kan översättas som människors orsaksförklaringar, d.v.s. att vi människor försöker 
skapa mening i det som sker, genom att vi söker orsaksförklaringar till vad som händer oss själv och 
andra. Enligt Heider gör vi tolkningar av eget och andras beteenden och det i sin tur påverkar våra 
prestationer och målsättningar. Det finns en tendens, menade Heider, att människor söker förkla-
ringar antingen utifrån interna eller externa faktorer och att dessa faktorer upplevs som mer eller 
mindre stabila eller instabila. Om individen klassificerar beteenden och prestationer som stabila 
interna faktorer får det som konsekvens att misslyckanden uppfattas som opåverkbara egenskaper 
eller opåverkbar brist på kapacitet. Misslyckandet tolkas som att det helt och hållet beror på brister 
hos individen själv, som inte går att förbättra.

I vad mån individen och omgivningen uppfattar att det är meningsfullt att arbeta med att påverka 
och ändra individens tänkande och beteende hänger även samman med andra faktorer. I menings-
skapandet ingår i vad mån individen och coachen uppfattar misslyckandet som kopplat till viss en-
skild situation eller om misslyckandet omfattar flertal situationer. Det innefattar även om individen 
och/eller coachen uppfattar att situationen kan kontrollers eller förändras. Upplevs misslyckanden 
i flertal situationer och om de tolkas av individen som okontrollerbara, oavsett som interna eller 
externa faktorer, påverkar det individens självkänsla och därmed motivation och målsättning i hög 
utsträckning negativt. Graden av påverkan varierar beroende på individens tidigare  erfarenheter.  
Påverkan sker i samspelsprocesser. Individen skapar också mening utifrån sin tolkning av hur coachen 
klassificerar individens misslyckande. När individen uppfattar att coachen tillskriver  dennes miss-
lyckanden som stabila interna faktorer påverkar det motivationen att förändras negativt. 

Coachningens teoretiska grund i interaktionistisk socialpsykologi innebär att prestationer och 
förändringsprocesser uppfattas ske i kontextuella samspelsrelationer mellan individ och coach. Vä-
sentligt är att en coach har god självkännedom för att minska risken att tolka individens beteende 
eller prestationer på sätt som i Hassmén et al, (2003) beskrivs som attributionsfel. Det ”funda-
mentala attributionsfelet” (Jones, 1979; Snyder & Jones, 1974) innebär att människor underskat-
tar situationens betydelse för andra människor. Dåliga prestationer uppfattas som interna faktorer 
hos individen. Individen uppfattas som lat, ointresserad. Situationens betydelse överskattas, d.v.s. 
orsaker söks i situationer utanför den egna kontrollen, när det gäller tolkning av egna dåliga pre-
stationer. Det kan, enligt Storms (1973), förklaras som perceptionsfel när uppmärksamheten i hög 
utsträckning när det gäller andra fokuserar enbart individen och inte på den kontext individen 
lever i. Enligt Morris & Peng (1994) uppstår attributionsfel även genom kulturbundet normativt 
tänkande. Socialt positivt värderade förklaringar i västerländska kulturer är av tradition att indivi-
den fokuserar individuella förklaringar. I vissa andra kulturer, t.ex. asiatiska, är det socialt positivt 
värderat att individen tillmäter situationer större betydelse än individuella. 

Coachning syftar till att påverka individen att ändra sina attributioner utifrån individens behov 
av förändring. Det kräver ett långsiktigt processorienterat samspel mellan coach och individ så att 
individen kan uppleva trygghet i förändringsarbetet (Hassmén et a., a.a.). Centralt i förändrings-
arbetet är att det innefattar målsättningsarbete med tydligt huvudmål och delmål. Delmålen som 
sätts ska vara anpassade till den enskilde individen. För lågt ställda delmål upplever individen inte 
som framgång medan för högt ställda delmål kan leda till försämring av självbilden och en bekräf-
telse på att inte duga. Individen motiveras då inte till förändring 

Coachning innebär att påverka individens drivkrafter och få individen att tro på sin egen för-
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måga. Individen kan ändra sin självbild när mål uppfylls (Hassmén et al, 2003; Weinberg & Gould, 
2003), vilket uttrycks i Jenner (2004) som motivationsarbete.

Avsikten med den översiktliga genomgången ovan var att peka på att det finns vissa grundläg-
gande teoretiska likheter mellan coachers arbete inom idrott och socialarbetares motivationsarbete 
inom socialt arbete, d.v.s. utifrån att den refererade litteraturen beskriver att grunden utgörs av 
interaktionistisk socialpsykologi och kognitiv teori. Likheter finns även med teoretiska grundanta-
ganden om några aspekter av vad som påverkar elevers lärandeprocesser. 

Skolcoach i USA
I USA arbetar coacher med att fortbilda och vidareutbilda lärare i planeringsarbete och arbete i 
klassrumsmiljöer. Coachning förefaller här kunna översättas med handledning och vägledning. 

Bakgrund till att börja använda coacher inom skolan var ett stort behov av att förbättra skol-
utbildningen i USA. Endast 25% av varje årskull elever genomför någon form av eftergymna-
sial utbildning. Traditionell skolutveckling med enstaka expertföreläsningar upplevdes inte som 
 meningsfulla av lärare. Föreläsningarna var kontextoberoende och lärare gavs inte stöd i att omsätta 
informationen i det sammanhang som läraren undervisade. Enligt Russo (2004) ska professionsut-
veckling vara fortlöpande och väl förankrad i lärares klassrumsarbete med barnen, specifikt riktad 
till nivå eller akademiskt innehåll och fokuserad mot vetenskapligt grundade ansatser. 

Coacherna handleder lärarna i att arbeta efter säkerställda metoder och tekniker för att stödja 
elevernas studieframgångar, vilket benämns som ”The professional development strategy known as 
school-based coaching”. De vägleder lärare genom att visa hur och varför vissa strategier visat sig 
leda till positiva skillnader för eleverna. Det kan ske i form av enskild handledning eller handled-
ning i grupp, som demonstrationslektioner och lektionsplanering. Handledningen är ämnesinrik-
tad (Russo, Harvard Education Letter, Research Online, 2004).

Skolbaserad coachning motsvarar, enligt Russo, ”Standards for Effective Staff Development” 
som formulerats av National Staff Development Council.

•	The	organization	of	educators	into	”learning	communities”	that	have	clear	goals	consistent	
with school and district goals,

•	Effective	leadership	to	support	”continious	instructional	improvement”,
•	The	application	of	research	to	school	and	classroom	strategies	and	decisionmaking,	Support	

for teacher collaboration,
•	The	develoment	of	educators´skills	at	increasing	parent	involvement	

Coacherna är vanligtvis ämnesexperter eller experter i didaktik (teaching strategies). De kan vara 
knutna på heltid eller deltid till någon enstaka skola eller skoldistrikt eller arbeta på olika ställen 
under ett år. Den vanligaste yrkesbakgrunden är före detta lärare som på heltid arbetar som coach 
eller som arbetar på deltid och har kvar sin lärartjänst i egen klass. Enligt Russo är den allmänna 
uppfattningen att coacher är ett värdefullt tillskott i skolan. I en kunskapsöversikt, Consortium for 
Research in Education, framgår, enligt Russo, att den vetenskapliga grunden för framgång och ef-
fektivitet mätt i ökade elevprestationer är liten: 

”Few, if any, studies provide evidence that coaching strategies, in whatever form, lead to grea-
ter student learning.”1

1 Senare studier kan finnas men framkom ej vid sökningen
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Extern nationell programutvärdering
Det finns ett flertal olika skolbaserade utvecklingsprogram. I kapitlet redovisas en externt utförd 
nationell	programutvärdering,	The	Heart	of	the	Matter.	The	Coaching	Model	in	America´s	Choice	
Schools (2003). Rapporten finns tillgänglig på Internet. 

Syftet med utvärderingen var att ge formativ feedback till National Center on Education and 
the Economy (NCEE) om i hur stor utsträckning programmet hade implemeterats. Utvärderingen 
genomfördes under det första år som programmet startade. Empirin består av enkäter, intervjuer 
och	observationer	som	genomfördes	i	skolor	som	ingår	i	America´s	Choice	Schools.

Programmet innehåller i huvuddrag höga förväntningar på eleverna, standardiserade undervis-
ningsplaner och undervisningsstrategier och särskilt fokus på daglig undervisning i engelska och 
 matematik. Eleverna bedöms dagligen för att ge fortlöpande feedback. Lärare handleds i”teaching 
and learning”, vilket sker fortlöpande av professionella heltidsanställda coacher. Programmet inne-
håller också ett ”safety-net” som består av handledning i att ge kurser med varierat stöd till elever 
som behöver komma ifatt. Skolledningen består av ett team med rektor och coacher som  koordinerar 
implementeringen av programmet. 

Utvärderingsresultatet efter första året visade att kunskapen hos lärare och rektorer inte var till-
räcklig	 om	America´s	Choice	manualer	 för	 lektionsplanering	 och	 kompletterande	material.	De	
användes i liten utsträckning i skolorna. Utvärderingen visade även att coachernas kunskaper och 
användning av manualerna varierade i stor utsträckning. Det senare antar författarna i hög utsträck-
ning påverkade om och hur manualerna användes.

//..the large but not unreasonable assumption that closer fidelity to structure also implies a 
more	standards-based	approach	to	instruction,	then	the	coach´s	knowledge	of	standards	and	
ability to model standards-based instruction in the classroom may have a strong effect on 
teachers´ability	to	do	the	same.”	(s44)

Relationen till coachen skattades mycket högt av lärarna. Coachernas relationskompetens, per-
sonlighet och hur de framträdde som coach var de mest frekventa teman i lärarintervjuerna om 
coacher. Lärare ändrade inte sin praktik och lyssnade inte till coacher, oavsett hur hög ämnes- och 
undervisningskompetens de hade, om de uppfattade dem som osympatiska (offputting).

”Coaches who where friendly, funny, diplomatic, thick-skinned, flexible and went out of 
their way to make teachers feel like they were being listened to or made part of a team, see-
med to have fewer resistance problems than those who did not.” (s46)

I intervjuer med lärare framkom även betydelsen av att coacherna var lätt tillgängliga. Om de hade 
en ”open-door policy” och tittade in hos lärarna regelbundet hade stor betydelse för i hur hög ut-
sträckning lärare kände att de hade stöd och om de kände sig bekväma med att använda manualerna. 
Individuella kontakter med coachen i och utanför klassrummet uppfattades som särskilt värdefull. 

”Teachers´ability	to	have	individual	interaction	with	the	coach,	even	if	brief	and	informal,	
also seemed particularly valued by teachers. Teachers who had worked with the coach indi-
vidually	in	their	classroom	often	cited	this	experience	as	the	most	effective	part	of	America´s	
Choice professional development.” (s45) 
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Skolcoacher i USA arbetar således med att coacha lärare i avsikt att stödja elevernas skolprestationer. 
I utvärderingen undersöktes inte programmets påverkan på elevprestationer. Utvärderingen genom-
fördes under det första år programmet implementerades.  Ett resultat i studien var att coachernas 
relationskom petens, personlighet och coach strategi påverkade i hög utsträckning lärares föränd-
ringsbenägenhet att förändra sitt arbetssätt och använda programmaterialet och undervisningssätt. 
Arbete tillsammans med coachen i klassrummet uppfattades som särskilt värdefullt av lärarna. 

Elevcoach i Sverige
Vid sökning på elevcoach i annonser och tidningsartiklar publicerade på Internet, sökmotor google, 
kom ett flertal träffar. Uppdraget som elevcoach i svenska skolor, enligt sökning oktober 2010, 
varierar stort. Se Bilaga.

Elevcoach är en tjänstebeteckning. Elevcoacher anställs, åtminstone inte primärt, för att under-
visa, de anställs inte heller som skolkuratorer, utan för att utföra andra uppgifter i skolan med vad 
som kan beskrivas som ”sociala förtecken”. Socialt förebyggande arbete på individ och gruppnivå 
har stora likheter med den teoretiska bas som sportpsykologin grundas i. Elevcoachens arbete skulle 
kunna beskrivas som förebyggande socialt arbete. Det är emellertid ett verksamhetsfält som inrym-
mer ett stort antal metoder, ansatser och bygger på flexibilitet och relationskompetens hos socialar-
betaren (Ander et.al. 2005). Elevcoacher i skolan kan uppfattas som en ”ny” form av socialarbetare 
i skolan. Deras verksamhet förefaller emellertid behöva studeras närmare.

I Skolverket 2009 beskrivs en elevcoach och dess uppgifter i skolan på följande sätt: 
”En coach har till uppgift att ge barnet individuellt stöd och ibland även att bygga upp en re-
lation med barnet. I mycket påminner det om case-management som omnämns i vetenskaplig 
litteratur för en genomtänkt arbetsmodell. Tillsammans med barnet eller den unge strukturerar 
coachen upp vardagen genom att formulera och följa upp mål, träffas och stämma av början och 
slutet av skoldagen, följa upp läxor eller bryta ner arbetet i kortsiktiga mål.” (s17-18)

Forskningsstöd, nationellt och internationellt, (kap.1) finns för relationens betydelse för utsatta 
barn i skolan. Relationsarbete bör utgöra en central hörnsten vid konstruktion av elevcoachupp-
drag. Henriksson (2006) fann vid analys av tidigare IV-elevers berättelser om sin skoltid att deras 
skolmisslyckanden snarare kan uppfattas som relationella och emotionella upplevelser mellan lärare 
och elev  än som kognitiva tillkortakommanden. Enligt Skolverket (2009) påminner coachens upp-
gifter om case management. Case management är en metod som växt fram för att stödja patienter 
från psykiatrin i öppenvård. En samordnande funktion och med ett helhetsperspektiv på patientens 
behov, case manager, utvecklades. Case managerns uppgift är att koordinera och integrera de olika 
delarna i stödet. Numera finns ett antal olika modeller för case management. 

Enligt Payne (2000) finns likheter inom olika modeller inom case management: 
- bedömning av individens behov
- plan för behovsanpassning av olika åtgärder
- case managern sörjer för att åtgärderna implementeras
- övervakar att det fungerar
- utvärderar resultatet, vilket kan resultera i nya bedömningar och åtgärder
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Enligt Payne skiljer sig case management från andra former av socialt arbete genom att det är klien-
tens behov som styr insatserna. Det är också flera olika insatser som sätts in för att stödja individen. 
De koordineras av case managern som också aktivt övervakar själva genomförandet och att åtgärds-
paket fungerar (Payne, 2000). 
I de två projekt som refereras i Skolverket (2009) används benämningen coach. 
I Lindköping arbetar coacher med att öka skyddsfaktorerna för utsatta barn genom att stärka nät-
verket på fritiden. Linköpings projektgrupp menar att det finns en benägenhet att underskatta friti-
dens betydelse för både självkänsla och inlärning. Fritiden kan på flera sätt fungera som en motvikt 
om miljön i skolan eller hemmet är mindre tillfredställande. Projektets mål är att stärka fritiden och 
utveckla den till en resurs för barnet eller ungdomen så att de inte hamnar i missbruk eller andra 
riskbeteenden (Skolverket, 2009, s28).

I Katrineholm arbetar pedagoger på skolan som coacher främst på indikerad nivå genom att 
låta särskilt utbildade coacher fånga upp lärarnas signaler eller uppmärksamma tidiga tecken hos 
eleverna för att sedan fungera som vägledare till adekvat stöd. (a.a. s27) De har fått en befattnings-
beskrivning som fastslår arbetsordning och ramar för deras arbete. Coacherna har fått utbildning 
som tangerar socialt arbete. I rapporten nämns sekretess, anmälningsplikt och etiskt förhållningssätt 
som främjar samarbetet med familjen. De har fått en orientering om vilka insatser och kompeten-
ser som kommunen, landstinget och elevhälsan kan erbjuda. Därefter får coacherna  kontinuerlig 
handledning och praktisk utbildning i seminarieform. Coacherna har utbildats i ett nytt system för 
digital dokumentation, ESTER, ett system som är utvecklat på Örebro universitet. Där kan arbets-
laget som är inkopplat d.v.s. lärare, elevhälsa, psykologer och polis följa barnet utveckling. (a.a. s37-
38) ESTER-screening och ESTER-bedömning finns med i IMS-metodguide på Socialstyrelsens 
webbplats: www.socialstyrelsen.se/IMS

En form av coacher är elever som coachar elever. Ett antal duktiga gymnasieelever i matema-
tik arvoderas i Helsingborg för att de ska vara tillgängliga via Internet några kvällar i veckan som 
”mattecoacher” åt elever. De kan kontaktas av elever som behöver hjälp med matematikuppgifter. 
Hjälpen är kostnadsfri. Verksamheten koordineras av matematikutvecklare i kommunen, som även 
vid behov kan handleda ”matte-coachen”. (www.helsingborg.se/mattecoach) Verksamheten är inte 
utvärderad. I en artikel funnen på Intenet, som publicerats i Helsingborgs Dagblad, framhålls att 
verksamheten är mycket omtyckt av elever som använder sig av den.

Forskningsstöd för elevcoach i skolan
Sökning i olika databaser som Libris, Eric, Socindex., Elin, SwePub och via sökmotorer på Internet, 
som Google Scholar har inte gett några träffar som visar på att insatser av elevcoach i skolan har 
utvärderats externt enligt en evidensbaserad vetenskaplig metod. Sökningar på elevcoach*, coach*, 
gav inga träffar. Det ger inte heller några träffar i databaser vid sökning på case manager* case 
management* Detsamma gäller vid sökning på hemsidorna till Socialstyrelsen.se, Skolverket.se, 
Skolporten.se och vr.se, Socialvetenskaplig tidskrift. Elevcoach i skolan eller case manager i skolan 
förfaller inte vara beforskat. Ingen akademisk avhandling funnen som studerat elevcoach, elevcoach 
i skolan, coach i skolan. Trots noggrann sökning förefaller det saknas forskning om elevcoachers 
verksamhet i skolan, dels hur verksamheten kan beskrivas och variationer som framträder, dels om 
och hur verksamheterna gör skillnad för elever, studerat ur olika perspektiv. 
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Då elevcoach enligt Skolverkets rapport, Kraften av samverken, 2009, påminner om case manage-
ment, presenteras ett avhandlingsarbete som genomförts vid Lunds universitet om case manage-
ment. Avhandlingen studerar case management för personer i psykiatrisk öppenvård, inte elever i 
skolan. Vidare presenteras en externt genomförd utvärdering av utvecklingen av case management 
för personer med dubbla diagnoser , d.v.s. missbruks. och psykiatriska diagnoser. Forskningsstu-
dierna ligger utanför uppdraget och presenteras enbart översiktligt. 

Tommy Björkman (2000). Lunds universitet, avhandling i psykiatri.
Case management for individuals with severe mental illness. A process-outcome study of ten pilot 
services in Sweden

Avhandlingen behandlar ett ämne utanför uppdraget men ger en intressant bild av case manage-
ment. En kortfattad presentation:

Avhandlingen består av sex delstudier. I empirin ingår data från en utvärdering av Socialstyrelsen 
av 10 försöksverksamheter med case management som pågick under tre år i början av 1990-talet. 
Populationen utgjordes i studien av 94 män och 82 kvinnor. Cirka 75% hade en psykosdiagnos, 
två tredjedelar hade sjuk- eller ålderspension och 5% ett arbete. Socialstyrelsens utvärdering ge-
nomfördes som helhet utan kontrollgrupp. I en av avhandlingens delstudier var fokus att jämföra 
Socialstyrelsens undersökningsresultat med en randomiserad studie med en kontrollgrupp från en 
av verksamheterna, med en uppföljningsperiod på tre år. Resultatet visade samstämmighet med 
den tidigare studien. I en delstudie undersöktes sambanden mellan verksamheternas innehåll och 
sociala och kliniska effekter på klienterna. Resultatet visade att en mängd olika insatser sattes in. 
Vanligast var stöd och råd och insatser som rörde klienternas psykiska hälsa. 

”Sammanfattningsvis ger resultaten från undersökningen stöd för att case management kan 
medverka till en reducering av psykiatrisk slutenvård. Insatser som rör klienternas ekonomi och 
samordning av vård- och stödinsatser har betydelse för denna minskning. Resultaten visar också 
att insatser i verksamheterna som träning i den dagliga livsföringen och vårdplanering effektivise-
rar minskningen av antalet vårdbehov och att mer indirekt arbete för klienternas räkning ger en 
större minskning av psykiatriska symtom och en förbättring av klienternas sociala nätverk. Överlag 
var klienterna mycket tillfredsställda med case management verksamheten och en av de insatser 
som hade betydelse för tillfredsställelsen var ombudsmannafunktionen d.v.s. att företräda klienten 
i olika sammanhang.” (Abstract)

En avhandling funnen, sökord case management för elever i särskolan.
Larsson, M. (2001). Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder.
Akademisk avhandling i psykologi, Lunds universitet www.lub.lu.se/luft/diss/soc321.pdf
Avhandlingen studerar inte primärt case management eller case management i skolan och refereras 
inte i rapporten.

Externt genomförd utvärdering av case management 
Ekermo, M. & Beckman, L. (2008). ”Det räcker inte med en bra idé”. Utvärdering av Sveriges kom-
muner och landstings metodutvecklingsarbete med case management för människor med dubbla 
diagnoser. Arbetsrapport 2008:1 Studies in Social Sciences Mälardalens högskola. 

Enligt författarna är CM:s roll att med klientens samtycke samordna och utveckla det professio-
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nella nätverket så att det svarar upp mot klientens behov av olika och samtidiga vård och stödinsat-
ser. De skriver vidare att utvärderingen visar att implementeringen av case management kräver ett 
långsiktigt perspektiv. Det krävs både för att få metoden på plats i de organisatoriska strukturerna 
och när det gäller förväntade effekter på klientnivå. En slutsats från utvärderingen är att implemen-
teringsorganisationen behöver stärkas på den lokala nivån där processer på sina håll stannat upp till 
följd av oklarheter i ansvar och att ingen internt i organisationerna tycks vilja ta i frågan om case 
managements implementering. Uppnådda resultat i form av arbetsmodeller får på flera håll betrak-
tas som relativt sårbara och behöver fortsatt stöd. (s9-13)

Resultat i studien är att metodutvecklingen är angelägen. Utvärderingen visade stora skillnader. 
Grundtanken med ett multidisciplinärt beslutande team är att teamet ska ta ett samlat ansvar för all 
vård, behandling och sociala insatser. I mindre kommuner saknades specialkompetens i teamen. På 
flera håll har inte teamen haft beslutskompetens. Ett resultat i utvärderingen visade även utveckling 
mot att teamen snarare fått rollen som remissinstans för vilka patienter som ska få case manager och 
fungerar som ett forum för diskussioner och stöd till casemanagern. 

Praxisdokumentation
I en praxisdokumentation redovisas att elevcoacher har medverkat till förbättrade skolprestationer i 
behörighetsgrundande ämnen för ett antal ungdomar med dyslexi. Slutsatsen baseras på ett internt 
genomfört uppföljnings- och utvärderingsarbete, Pilen-undersökningen, vid Lemhaga akademi.

”Föregående år innebar en utmaning för oss då inte mindre än sex elever i år 9 hade diagno-
sen dyslexi. Därför gjorde vi en satsning på så kallade elevcoacher. I varje arbetslag lades 10 % 
tjänster på detta uppdrag som innebär ett ansvar för att coacha och motivera elever som har 
svårt att nå upp till målen. Denna satsning resulterade i att samtliga elever i behov av särskilt 
stöd utom en uppnådde betyget godkänt i kärnämnena. Detta hade dock inte skett om inte 
samtliga pedagoger tagit ett stort ansvar och genom samarbete och flexibilitet beträffande 
att skapa förutsättningar, gjort sitt yttersta för att stötta dessa elever i mål. I diskussioner 
med arbetslagen är det tydligt att samtliga pedagoger insett värdet av samarbete och att vi 
delar ansvaret för de av våra elever som kräver lite extra omsorg och idérikedom.” (s16-17)  
www.lemshaga.se

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån den text som finns i rapporten från Lemhaga. 
Den erfarenhet som hänvisas till kan hänföras till extra stöd för elever som har behov av det, vilket 
elever med dyslexi har enligt skollagen. Coachningen förefaller ha getts som kombinerat socialt stöd 
och ämnesstöd som har rubricerats som att stöd av elevcoach. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har forskningsstöd för elevcoacher i skolan undersökts. Sökningen visar att det saknas 
forskningsstöd. Anledningar till detta kan vara dels den disparata användningen av elevcoachbe-
teckningen och att elevcoach/coach förefaller  användas som ”catch-word”, vilket gör det svårt att 
avgränsa forskningsobjektet. Det sammanhänger dels troligtvis även med att elevcoach är en ny 
yrkesgrupp och att deras insatser för utsatta barn ännu inte blivit utvärderade. 

Coach betyder tränare och termen har sitt ursprung inom idrottsvärlden och från sportpsyko-
login. Coachning utifrån sportpsykologiska verksamheter innebär att coachen söker påverka in-
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dividers måluppfattning, attributioner och motivation för att öka deras prestation. Insatserna är 
väl grundade i social kognitiv teori som har sitt ursprung i interaktionistisk socialpsykologi och 
gestaltpsykologi. 

I USA arbetar skolcoacher med att coacha lärare i att utveckla sin undervisningsskicklighet i 
skolämnen. Coacherna handleder lärarna i att arbeta efter säkerställda metoder och tekniker för 
att stödja elevernas studieframgångar, vilket benämns som ”The professional development strategy 
known as school-based coaching”. De vägleder lärare genom att visa hur och varför vissa strategier 
visat sig leda till positiva skillnader för eleverna. Det kan ske i form av enskild handledning eller 
handledning i grupp, som demonstrationslektioner och lektionsplanering. Handledningen är äm-
nesinriktad (Russo, Harvard Education Letter, Research Online, 2004).

I	texten	redovisades	en	externt	genomförd	utvärdering	av	America´s	Choice	School.	Forsknings-
stöd för metoden kan inte utläsas utifrån den refererade studien, fokus i studien låg inte på effekter 
på elevprestationer.

I Sverige arbetar coacher i skolan med att coacha elever. Elevcoach får anses som en relativt ny 
yrkeskategori vars uppdrag och insatser i skolan varierar stort, enligt en sökning på annonser och 
tidningsartiklar på Internet om elevcoach i skolan. 

I Skolverkets rapport (2007), ses elevcoacher som en viktig insats i arbetet att stödja utsatta barn 
i skolan. Skolverkets slutsats är att ”elevcoachning” kan komma att utvecklas till förebyggande soci-
alt arbete i skolan med förebilder och impulser från case management metodik. I rapporten påtalas 
likheter mellan elevcoachning och case management uppdraget. Det finns forskningsstöd för case 
management från en omfattande evidensbaserad avhandlingsstudie. Forskningsstödet avser case 
management för klienter inom psykiatrins öppenvårdsverksamhet (Björkman, 2000). 

Innebär utvecklingen av elevcoachens uppdrag att denne ger individuellt socialt elevstöd finns 
forskningsstöd, nationellt och internationellt, för att relations- och motivationsarbete  (se även kap. 1), 
ska utgöra viktiga hörnstenar. 

Utvecklingen av elevcoachers arbete kan vara angeläget för utsatta elever i skolan. Det kräver 
emellertid en tydligare beskrivning av uppdrag och arbetsinsatser. Professionsutvecklingen bör föl-
jas av forskning och insatserna utvärderas. Vid en del skolor kan det komma att ges insatser av tre 
olika kategorier av socialarbetare; socialsekreterare, skolkuratorer och elevcoacher. Hur deras upp-
drag, rollfördelning och samordning formuleras och konkretiser förefaller viktigt.



44

Referenser
Ander, B., Andersson, M., Jordevik, K. & Leisti, A. (2005). Möten i Mellanrummet. Socialt före-
byggande arbete med ungdom. Stockholm: Gothia.

Björkman, T. (2000). Case management for individuals with severe mental illness. A process-outcome 
study of ten pilot services in Sweden. Lunds universitet, Akademisk avhandling i psykiatri.

Ekermo, M. & Beckman, L. (2008). ”Det räcker inte med en bra idé”. Utvärdering av Sveriges 
kommuner och landstings metodutvecklingsarbete med case management för människor med 
dubbla diagnoser. Arbetsrapport 2008:1 Studies in Social Sciences Mälardalens högskola. 
 
Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.

Henriksson, C. (2006). Living Away from Blessings, School Failure as Lived Experiences. 
Ak. avhandling. Växjö universitet.

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. 
Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus, nr 19.

Jones, E.E, (1979). The rocky road from acts to dispositions. American Psychologist, 34. 107-117.

Morris, M.W. & Peng, K.P. (1994). Culture and cause: American and Chinese attributions for 
social and psysical events. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 949-071.

Payne, M. (2000). ”The Politics of Case Management and Social Work”. 
International Journal of Social Welfare, 9(2), 82-91.

Snyder, M.L. & Jones, E.E. (1974). Attitude attribution when behavior is constrained. 
Journal of Experimental Social Psychology, 10, 585-600.

Storms,	M.D.	(1973).	Videotape	and	the	attribution	process:	Reversion	of	the	actors´and	
observers´point	of	view.	Journal of Personality and Social Psychology, 27, 165-175.

Weinberg, R. S, & Gould, D. (2003). Foundations of Sport & Exercse Psychology. 
Albany: Human Kinetics.

Internet
Harvard Education Letter. Research Online, July/August, Russo Tillgänglig 2010-11-10 på
www.hepg.org/hel/article/269

www.hepg.org/hel/article/269


45

The	Heart	of	the	Matter.	The	Coaching	Model	in	America´s	Choice	Schools	(2003).	Tillgänglig	
2010-11-10 på
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_Search
Value_0=ED498335&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED498335

Skolverket (2009b). Redovisning av uppdrag givet till Myndigheten för skolutveckling om att 
fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan. Dnr: 2008:03634. 
Tillgänglig 2010-11-28 på www.skolverket.se/publikationer?id=2296.

Kvalitetsredovisning. Uppföljnings- och utvärderingsarbete, Pilen-undersökningen, vid Lemhaga 
akademi. Tillgänglig 2010-12-15 på www.lemshaga.se

Larsson, M. (2001). Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder.
Akademisk avhandling i psykologi, Lunds universitet. Tillgänglig 2010-10-19 på
www.lub.lu.se/luft/diss/soc321.pdf

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED498335&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED498335
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED498335&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED498335
www.skolverket.se/publikationer?id=2296.
www.lemshaga.se
www.lub.lu.se/luft/diss/soc321.pdf


46

Bilaga

Annonser och tidningsartiklar, tillgängliga på internet oktober 2010
Elevcoach i Helsingborg, utdrag ur tidningsartikel:

Magnus Stenbockskolan sökte pengar från barnkonventionen till ett demokratiprojekt och 
kunde anställa en elevcoach. Micke Linnell arbetade på fritidsgården Gruvan innan den lades 
ner för två år sedan. Nu har skolan åter öppnat lokalerna för att eleverna ska ha någonstans att 
ta vägen på lunchraster och strax efter skolan. 14 timmar i veckan är Micke Linnell i Gruvan, 
resten av tiden rör han sig runt på skolan och ställer upp där det behövs. //…Vi behöver fler 
vuxna i skolan, i andra roller än lärarna, säger biträdande rektorn Göran Nilsson. //…Han 
kan känna av stämningar bland eleverna och fånga upp mycket innan det blir konflikter, säger 
rektorn Gunilla Müller Lundgren. //… När Synkopen kom hit blev Magnus Stenbock stans 
störst grundskola med sammanlagt 850 elever. Man har 20 elever i två introduktionsklas-
ser för nyanlända barn till Sverige som ännu inte kan svenska. Tillfälliga paviljonger täcker 
stora delar av skolgården och en del av den gamla skolbyggnaden är avstängd på grund av 
rasrisk. Ett något rörigt läge, med andra ord.. Micke Linnell började i mars i fjol. Pengarna 
från barnkonventionen fick bara användas förra året, men skolan valde att satsa vidare på sin 
coach. - Jag har jobbat som ungdomsledare i 21 år, säger Micke Linnell. Jag känner många av 
ungdomarna sedan de var små och har byggt upp relationer sedan lång tid tillbaka. I Gruvan 
finns ett litet kafé som drivs av eleverna, här finns pingis, biljard, bord och stolar där man kan 
sitta och spela kort eller bara snacka. - Detta är barnens arena, säger Micke Linnell. Jag finns 
här för deras skull, jag snackar med dem och lyssnar på dem. ..//
http://hd.se/helsingborg/2006/03/24/magnus_stenbock_satsade_en_coach/

Elevcoach i Östhammar, annons:
På kommunens hemsida står i annonsen att elevcoachen ska hjälpa till med akuta händelser 
och behov på skolan i årskurs 6 till 9 samt arbeta som länk mellan elevhälsa, lärare, rektor 
och elever. Dessutom ingår att medla i konflikter, vara en förebild och ett stöd för eleverna 
//….// relevant utbildning, företrädesvis med socialpedagogisk inriktning //…//som exempel 
att det kan uppstå bråk eller finnas skoltrötta elever som sitter någonstans på skolgården eller 
i en korridor i stället för att vara i klassrummet //…//Det handlar om att vara med där en 
situation uppstår, att leta efter någon eller sitta ned och ha ett samtal spontant...//
www.unt.se/sok/?querystring=elevcoach

Elevcoach i Gävle, annons: 
Du kommer att stötta och coacha ungdomar i behov av särskilt stöd. Arbeta för att inkludera 
eleverna i ordinarie undervisning. Arbetet innebär att medverka som stöd under lektioner 
och raster samt ibland arbeta med elever i mindre grupp. Du kommer att ha ett nära samar-
bete med elever, föräldrar och mentorer.
Som person krävs att du har god samarbetsförmåga, ett stort engagemang, är flexibel och 
initiativrik. Du har lätt för att knyta kontakt med ungdomar och erfarenhet från att arbeta 
inom skola eller föreningsliv.
Kvalifikationer: För elevcoach - pedagogisk examen
www.skoljobb.se/visa-jobb/elevcoach-bu-22-09-gavle-kommun-htm

http://hd.se/helsingborg/2006/03/24/magnus_stenbock_satsade_en_coach/
http://www.unt.se/sok/?querystring=elevcoach
http://www.skoljobb.se/visa-jobb/elevcoach-bu-22-09-gavle-kommun-htm
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 Delad anställning som Idrottslärare/elevcoah i Ekeröd kommun, annons:

Utöver idrottsundervisningen ingår arbete som elevcoach, där du ska stötta och coacha ung-
domar i åldern 13-15 år. Du ska även vara ett stöd under raster och på lektioner.
Du kommer också ha ett nära samarbete med vår fritidsledare för år 7-9.
Du ingår i arbetslag år 7-9 och blir eventuellt mentor för en grupp elever.
Vi vill att du: är utbildad idrottslärare, har goda ledaregenskaper, är idérik och samarbetsin-
riktad, är en vuxen förebild och tycker om barn och ungdomar, har förmåga att sätta gränser, 
är positivt inställd till lagarbete och skolutveckling, är noggrann i din dokumentation av 
elevernas lärande och utvecklingsbehov Gärna erfarenhet av liknande arbete.
www.Vakanser.se

Exempel Elevcoacher i Malmö, utdrag ur artikel på stadsdelens hemsida: 
Katarina är tillsammans med Maria Nilsson anställda socionomer på Rosengårdsskolan sedan 
september förra året. De kallar sig elevcoacher för att visa att de är där för elevernas skull. De 
ska inte signalera socialarbetare eller lärare. - Vi är här för att motivera och hjälpa, att få dem 
medvetna om varför det är viktigt. Ibland har de behov av psykosocialt stöd. Vissa har en-
gagerade föräldrar hemma och andra inte, säger Maria Nilsson. Till en början har coacherna 
riktat in sig mest på att nå dem som är borta mycket från i skolan. Katarina Richter Kristen-
sen berättar om elever som suttit på mängder av möten som inletts med ”det här fungerar 
inte”. Då gäller det att lyssna för att komma någon vart. Vad är de faktiskt motiverade att 
göra? - De flesta människor har rimliga skäl att bete sig på det sättet de gör. Man får inte 
avfärda det som vuxen, säger Katarina. 
www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Rosengard/Nyhetsarkiv

Tre elevcoacher söks till stadsdel i Malmö, utdrag ur annons: 
Till Individ- och familjeomsorgen i Hyllie stadsdelsförvaltning söker vi tre elevcoacher som 
skall arbeta aktivt med flexibla lösningar utifrån elever som behöver individuellt stöd för att 
kunna fungera i sin skolgång och även ge stöd till föräldrar i sin roll.
Arbetet innebär ett aktivt samarbete med skolans personal liksom Individ- och familjeomsor-
gens personal då det kan vara aktuellt även med andra insatser. 
Det huvudsakliga arbetet kommer att utgå från två av stadsdelens skolor, organisatoriskt är 
tjänsterna knutna till Öppenvårdssektionens Fältgrupp inom Individ- och familjeomsorgen. 
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig utbildning. Du ska ha ett stort intresse för 
att arbeta med och för ungdomar. Det är bra om du tidigare har arbetat med ungdomar och 
deras familjer och har erfarenhet av förebyggande ungdomsarbete. Som elevcoach är du en 
positiv, kreativ och vuxen förebild med stort engagemang för ungdomars utveckling och 
tycker om att omsätta idéer till verksamhet. Körkort är önskvärt.
Arbetet ställer stora krav på såväl självständighet och flexibilitet som förmåga att arbeta i team 
och samarbeta med olika yrkesgrupper. Eftersom arbetet innebär mycket samverkan med 
andra tjänstemän och organisationer läggs stor vikt vid din sociala kompetens och personliga 
lämplighet.
www.arbetslivsinstitutet.se/164-119-elevcoacher-individ-o-familjeomsorgen

http://www.Vakanser.se
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Rosengard/Nyhetsarkiv
http://www.arbetslivsinstitutet.se/164-119-elevcoacher-individ-o-familjeomsorgen
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4 Familjeklass 
 Lars B. Ohlsson

Bakgrund och begrepp
Marlborough Family Services (MFS) i London har sedan början av 1980-talet arbetat med familjer 
i en skolkontext. Metoden som kom att kallas ”The Marlborough model” riktade sig till barn som 
definierades som ”hard to teach” och familjer som ansågs ”hard to reach”. Barnen som kom med 
i programmet riskerade uteslutning ur det engelska skolsystemet. De hade störande beteenden, 
dåligt språk, inlärningssvårigheter och aggressivt uppträdande. Familjerna präglades ofta av våld, 
depression och social isolering. MFS är en offentligt finansierad institution som ingår i det brittiska 
sjukförsäkringssystemet.

Marlborough-metoden är inte problemorienterad utan lösnings- och effektinriktad och bygger 
på att individer lever inom olika kontexter, familjen, vänkrets, lokalsamhället m.fl. som griper in 
och påverkar deras liv. Det är dessa olika system och subsystem som metoden utgår ifrån och tar 
hjälp av i sitt arbete (Asen, Dawson & McHugh, 2001, Hjordt & Wilson, 2010). 

Grundarna av Marlboroughmetoden har skilda bakgrunder. Eia Asen, tillika direktör för MFS, 
är barn- och ungdomspsykiatriker men arbetar också som familjeterapeut. Brenda McHugh är ut-
bildad drama- och engelsklärare men arbetar med att utbilda familje-terapeuter och Neil Dawson 
är psykolog, lärare och familjeterapeut. Metoden bygger på att familjecentret tar stöd av föräldrarna 
i socialiseringsarbetet med barnet. Att föräldrarna själva är delaktiga i förändringen är en förutsätt-
ning för att den ska bli varaktig (Asen, Dawson & McHugh, 2001).

Innan MFS involverade skolan i sin behandling arbetade de med att utveckla metoder för famil-
jebehandling. Detta arbete ledde till att de började arbeta med flera familjer tillsammans, flerfamil-
jeterapi för att finna lösningen på såväl en familjs som andra familjers problem (Asen, Dawson & 
McHugh, 2001, Mouritsen & Krogh-Knudsens, 2005). 

Från början benämndes denna form av terapi som Family Day Unit (Asen, 1988) och bestod 
av ett flerdisciplinärt team av socialarbetare, psykologer, psykiatriker, lärare, sjuksköterskor och 
andra praktiker inom näraliggande områden då familjerna definierades som multiproblemfamiljer. 
Behandlingen skedde till en början på dagcentret, men terapeuterna på MFS började efterhand 
använda skolsituationen och det som utspelades sig där som en möjlighet att förändra familjernas 
problemskapande interaktioner. 

Det var först när Brenda McHugh och Neil Dawson, då anställda av den skola som användes av 
MFS för deras klienter, utbildade sig i familjeterapi som de insåg att det var möjligt att utveckla en 
flerfamiljesystemisk praxis i undervisningen och både fungera som terapeuter och lärare. Familje-
skolan, ”the Marlborough classroom” var grundad (Asen, Dawson & McHugh, 2001).

 2002 uppmanade lokala skolledare i London MFS att deras sätt att arbeta även skulle omfatta 
deras skolor vilket ledde fram till idén om flerfamiljegrupper och familjeskolor baserat på Marl-
bouroghmetoden. Målet var att uppnå samma resultat som med grupperna vid centret genom att 
gripa in i ett tidigt skede och på ett sätt som inte är lika stigmatiserande som när psykologiska eller 
psykiatriska orsaker är skäl till ingripanden (Dawson & McHugh, 2010). 
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MFS arbetsätt har spritt sig ut i Europa och i Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige och 
Tyskland1 har utvecklingen av Marlboroughmetoden och dess grundidé pågått under 2000-talet 
och väckt intresse hos såväl professionella som politiska företrädare. Marlboroughmetoden är ingen 
strikt patenterad eller manualbaserad metod och har utvecklats och tillämpats olika i olika länder 
och kontexter. Den ursprungliga Familjeskolan har till exempel blivit Familjeklass i Danmark och 
Skandinavien och arbetar både eller enbart med direkt skolrelaterade problem och/eller mer gene-
rella sociala problem. 

Grundarna av Marlboroughmodellen har under de år de utvecklat metoden skrivit ett antal 
artiklar och bokkapitel som belyser olika aspekter av deras arbete, men det är först med Multiple 
family therapy: the Marlborough model and its wider applications (2001) som de gör ett försök till en 
mer systematisk framställning av deras arbets- och organisationssätt. 

The Marlborough Family Service Education Centre
The Marlborough Family Service Education Centre tar emot barn i skolåldern mellan 5 -16 år i 
Marlborough classroom. I dansk och svensk översättning, Familieklasse/ Familjeklass. De hänvisas 
till Familjeklassen av sina egna skolor på grund av beteendemässiga eller psykologiska problem. 
Barnen och deras föräldrar är tillsammans i skolan fyra förmiddagar i veckan. Det speciella med 
 Familjeskolan är att alla barn skall vara ledsagat av minst en förälder eller annan vuxen familje-
medlem hela tiden. Då det kan vara upp till nio barn åt gången i skolan vilket innebär det att det 
ibland är över 20 personer närvarande i klassrummet (Asen, Dawson & McHugh, 2001).
 Familjeklassen är inhyst i en enplansbyggnad i MFS trädgård. Det är utformat som ett vanligt 
klassrum med skolbänkar och undervisningsmaterial. Det finns också ett kök och ett utrymme 
med sittvänliga stolar för föräldrar och andra vuxna. I direkt förbindelse med klassrummet finns 
det ett litet kontor som också fungerar som ett samtalsrum. Klassens aktiviteter kan övervakas från 
kontoret via en envägsspegel (Ibid).

Familjeskolan har tre utbildade lärare med undervisningserfarenhet från allmänna skolor. 
Dessutom är två av dem erfarna familjeterapeuter och den tredje har erfarenhet av pedagogisk 
 behandling.

När MFS implementerade det terapeutiska programmet i klassrummet var avsikten att, dels 
göra deras systemiska praxismodell tillgänglig för fler människor, dels att göra det lättare för lärare, 
psykologer och socialrådgivare från de lokala skolorna att hänvisa barn till MFS (Asen, Dawson & 
McHugh, 2001).

Programmet har två huvuduppgifter, undervisning och terapi och målet har varit att utveckla en 
arbetsform som kan; 

Förena de anställdas undervisningsfärdigheter med deras utbildning och expertis i systemiskt 
familjearbete och skapa en Familjeskola som tydligt förmedlar undervisning, men som samtidigt 
har en påvisbar terapeutisk effekt på familjerna.

Hela familjeskolans program är strukturerat omkring flerfamiljegruppen som träffas en halv 
timme varje förmiddag. Flerfamiljegruppen kan ses som en långsiktig öppen grupp där medlem-
marna långsamt byts ut. Barnen och deras familjer startar och slutar om vartannat och gruppens 
sammansättning ändras hela tiden.

1 www.schule-hesterberg.de/fisch.htm http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/145863/index.html
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Nya familjer rekryteras och engageras med hjälp av flerfamiljegruppen. Som exempel, får en ny 
familj alltid först besöka Familjeskolan för att se vad som utspelar sig där. Besöket sker alltid på 
förmiddagen då de andra barnen och deras föräldrar är närvarande. Familjerna får på så vis se hur 
föräldrar och lärare/terapeuter arbetar tillsammans i klassrummet. Besöket är inte förbundet med 
några förpliktelser om att gå med. Att sätta samman nya familjer med gamla familjer som hade 
samma problem när de började är ett sätt att skapa kontakter med gamla och nya familjer och 
 introducera dem i Familjeskolan. 

En förmiddag i Familjeskolan kan se ut som följer; Den inleds med det som kallas för första 
 fasen. 40 minuters undervisning med inriktning mot skol- och beteendemässiga mål. Därefter 
följer en halvtimmes strukturerad flerfamiljegrupp med olika teman för olika dagar. Efter det  följer 
en 20 minuter paus där föräldrarna själva har uppsyn över barnen medan lärare/terapeuter har 
planläggningsmöte. Förmiddagen avslutas med andra fasen som kan vara antingen undervisning 
och tvärfamiljekontakt, eller föräldrarmöte/barnmöte, eller flerfamiljeaktiviteter. 

Den terapeutiska interventionen sker i klassrummet som visat sig vara ett effektivt sätt att skapa 
situationer och möjligheter för systemisk terapi av barnen och deras familjer, men också en plats för 
ömsesidig stöttning föräldrar emellan (Ibid).

För att kontrollera effekten av Familjeklassens arbete finns mätbara mål för varje elev som  värderas 
dagligen av föräldrarna, barnets lärare och barnet själva. Gemensamma kriterier som undersöks är  

•	Ilska	och	våld	
•	Koncentrationsförmåga	och	fokusering	på	färdigheter	
•	Stresshantering	
•	Empati	och	social	kompetens	
•	Akademiska	prestationer	

Under de första sex veckornas observation uppnår barnen vanligtvis mellan 30% och 48% av målen 
inom dessa kriterier. Detta placerar dem i kategorin, risk för utslagning på grund av att poängen i 
acceptabelt uppförande i klassrummet är för låga. Det tar, beroende på barnets problem och svårig-
hetsgrad, mellan tre månader till ett år för att insatserna skall ge önskad effekt. 
(www.cnwl.nhs.uk/mfseducation.html)

Familjeklass i Skandinavien
I Danmark använder man sig av familjeklass i många kommuner, bland annat Helsingör, Gladsaxe, 
Århus, Vejle, Fredriksberg, Horsens och Hilleröd. Familjeklass som har sitt ursprung i Marlbo-
roughmetoden har utvecklats av Pedagogisk Udviklings Center (PUC) i Helsingör. PUC håller 
också kurser i Familjeklassarbete med många svenska deltagare. I Danmark har teorin och metoden 
efterhand använts både i behandlingsmiljö och på allmänna skolor. Familjeklasserna kan variera 
såväl i varaktighet som till innehåll. Den typiske Familjeklassen varar i tre månader där föräldrarna 
får erbjudanden om att delta i undervisningen en till tre gånger i veckan.

 Helsingör är föregångskommun när det gäller implementering av metoden och har arbetat med 
familjeklass sedan 2003. I Helsingör arbetar man nu efter modellen i tio av kommunens skolor och 
i hela Danmark i cirka 100 skolor (Hjord & Wilson, 2010).

Helsingörs kommun har även startat ett familjecenter som erbjuder stöd åt elever med beteende-
problem. Eleven går minst tre gånger i veckan under ett halvår på familjecentret och minst en dag 
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i veckan i sin ordinarie skola. Upplägget kan skilja lite från individ till individ men villkoret för 
att eleven skall få komma till familjecentret är att en förälder eller vårdnadshavare är med eleven 
(Hviid, Andersen, Kaldan & Berliner, 2008). I Norge är metoden inte lika utbredd och en sökning 
på Internet ger bara en träff. 

I Sverige var Staffanstorps kommun först med att starta Familjeklass. Den första klassen bildades 
år 2005 och 2010 fanns Familjeklass på åtta av kommunens skolor. (M-O, Olsson 2007). Andra 
kommuner där Familjeklass startats är Kävlinge, Nordanstig, Falkenberg, Malmö, Eslöv, Göteborg, 
Kungsbacka, Östersund med flera. I Sverige kommer inspirationen för att arbeta med Familjeklass 
främst från Danmark och Helsingör och lärarna vid PUC utbildar svenska familjeklasspedagoger. 

Göteborgs centrum för konsultation (GCK) påbörjade under 2009 tillsammans med Marlbo-
rough Family Services i London en Familjeklassutbildning över tre terminer. Lärare i utbildningen 
är Brenda McHugh och Neil Dawson från MFS. 

Metodens teoretiska grunder
Marlboroughmetoden, såsom den bedrivs i sin ursprungliga form vid MFS, bygger på systemteori 
och utgår ifrån att barnets problematik kan vara ett resultat av olika problem som finns represen-
terade i systemen som omger barnet, till exempel hemmet och skolan. Genom att förändra ett 
dysfunktionellt system eller miljö så motverkar man att nya problem uppstår och genom att arbeta 
aktivt med samtliga system och gå till problemets ursprungskälla så skapas en plattform där bestå-
ende förändring kan äga rum (Asen, Dawson & McHugh, 2001).

Grundläggande för det systemiska tänkandet är språkets betydelse för hur vi uppfattar och för-
står världen. Ludwig Wittgenstein (1996) utgår från att språk inte skall förstås som något absolut, 
som man kan finna betydelsen av genom ordböcker, utan man måste förstå språket i det samman-
hang det uppkommer. Språket får sin mening först när det används i sin kontext och skapas i kom-
munikation med andra. 

En annan hörnsten i det systemiska tänkandet är att vår uppfattning om det nuvarande, skapas 
av de historier vi berättar om framtiden. De drömmar och visioner eller de rädslor och farhågor 
vi har om framtiden avgör hur vi uppfattar nuet. Systemisk teori bygger på föreställningen att 
verkligheten konstrueras i dialogen mellan människor. Den viktigaste inspirationskällan här är den 
brittisk-amerikanske biologen och antropologen Gregory Bateson (1952) och den chilenske biolo-
gen Humberto Maturana (1992). 

De teorier som särskilt nämns som grunden för Marlboroughmodellen är Salvador Minuchins 
strukturella terapi, lösningsfokuserat förhållningssätt samt Milanogruppen. Nedan följer en kort 
presentation av respektive modell. 

Salvador Minuchin (1999) fokuserar i sin strukturella terapi på ”den sunda familjen”. Han 
ställer sig frågan om det finns ledarskap i familjen och om det finns gränser mellan de olika famil-
jemedlemmarnas positioner. Enligt Minuchin är familjesystemet uppbyggt av ett antal subsystem 
par-föräldrar-barn. Lagom tydliga gränser mellan subsystemen är hälsosamt medan alltför rigida 
 eller försvagade gränser skapar problem. Minuchin menar att det är viktigt att arbeta lösningsinrik-
tat och fokusera på mål och på framtiden.

Lösningsfokuserat arbetssätt har sin grund i Lösningsfokuserad korttidsterapi, som utarbetades 
av Steve de Shazer (1982, 1988) och Insoo Kim Berg (1992) med flera vid Brief Family Therapy 
Center i Milwaukee, USA. Arbetssättet har efter hand utvecklats och används idag inom såväl myn-
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digheters, kommuners och privata organisationers arbete som inom organisationsutveckling och 
management. Det är en trend som har bred internationell förankring och vuxit sig stark i Sverige 
inte minst inom socialtjänsten och socialt arbete.  

Enligt lösningsfokuserad teori är det inte nödvändigt eller ens önskvärt att koncentrera sig på 
det förflutna eller att analysera problem för att finna lösningar på problemen. Grundidén är att för-
ändring sker genom utveckling av resurser och av det som redan fungerar. Den lösningsfokuserade 
teorins tanke är att man inte behöver känna till ett problems orsak för att hitta en lösning. Personen 
själv sitter inne med lösningen. Man har fokus på mål och på framtiden (Kim Berg, 1999). 

Milanoskolan utvecklade en inriktning av familjeterapi som kom att benämnas systemisk famil-
jeterapi. Detta skedde i Milano, därav namnet. Milanoskola eller Milanogruppen, som bestod af 
Mara Selvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin och Guiliana Prata, var alla psykoanaly-
tiskt utbildade psykiatriker vid Centro per il Studio della Famiglia år 1971. Tillsammans arbetade 
de utifrån en systemisk modell i cirka 10 år. Gruppen skildes omkring 1980. Selvini-Palazzoli og 
Prata fortsatte med kliniskt arbete och forskning och Cecchin og Boscolo har bland annat deltagit i 
utvecklingen av nya terapeutiska metoder (Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 1991).

Det som Milanoskolan främst utgick från i sitt utvecklingsarbete var de idéer som Bateson (1952) 
utvecklade under 1950-talet, teorin om ”double bind”. Mycket förenklat kan det sägas innebära att 
man ”handlar på ett sätt och talar på ett annat”, en kommunikation som kan leda till ”galenskap”. 
Milanogruppen övergick från sitt analytiska synsätt att betrakta familjer till ett systemiskt, där man 
såg familjen som ett helt system. Behandlingen fokuserade på relationerna mellan familjemedlem-
marna, snarare än den sjuka individen, och man såg den så kallade ”sjuke” familjemedlemmen som 
kunde vara anorektisk, psykotisk eller schizofren som en symptombärare.

Milanoskolan kom att spela en viktig roll för den systemiska teoribildningen. Påverkade av 
 Bateson och Maturana utvecklade en grupp läkare och psykoanalytiker vid skolan med Boscolo och 
Cecchin i spetsen, framgångsrika kliniska arbetsmetoder inom familjeterapin. Dessa erfarenheter 
kom senare även att tillämpas inom det organisatoriska området. 

Inom psykoterapi blev Milanogruppen nyskapande med utvecklandet av en envägsspegel. En 
envägsspegel innebär att i ena rummet sitter ett terapeutiskt observationsteam medan en annan 
terapeut sitter med familjen i ett annat rum. Observationsteamet kan därmed studera och lyssna sig 
till allt vad som sägs i familjerummet. De kan uppfatta helheten på ett annat sätt, än vad  terapeuten 
som sitter hos familjen gjort. Efter sessionen kan terapeuten och observationsteamet göra en gemen-
sam reflektion av det framkomna (Boscolo & Cecchin, 1990). 

Denna del av Milanomodellen används inom psykiatrin. Inom Familjeklassarbetet är det främst 
relations- samt kommunikationsmönstren man har inspirerats av. Milanogruppen menar att det är 
viktigt att komma ifrån orsak – verkan tänkandet och att istället föra, vad de kallar, cirkulära reso-
nemang, alltså handling – effekt. De menar att allting hänger samman och att det inte finns några 
simpla samband. Med andra ord genom att man påverkar någon del av ett skeende ger det effekt i 
hela systemet (Boscolo, Cecchin, Hoffman, & Penn, 1991, Jones 1996).

Metodens värdegrund 
Värdegrunden för familjeklassarbete framgår tydligt i litteraturen (Asen, Dawson & McHugh, 
2001, Hviid, Andersen, Kaldan & Berliner 2008, Hjordt & Wilson 2010). Det är föräldrarna som 
ansvarar för barnens uppfostran och det är viktigt att de lever upp till sitt föräldraskap. Familjeklas-
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sen skapar rum, kontext för samarbete, stärker föräldrarnas auktoritet och barnens roll som elever. 
Deltagande i familjeklass är frivilligt och föräldrars val att inte delta bör visas respekt. Det ska råda 
öppenhet kring familjeklassen. Verksamheten bör vara väl känd på skolan och föräldrarna bjuds in 
till alla möten som rör eleven. Det är viktigt att så mycket som möjligt kring eleverna är som nor-
malt och de bör ha adekvata krav på sig och förväntas prestera efter sin bästa förmåga. 

Familjeklass inom skola som metod
Familjeklass riktar sig till elever som inte utnyttjar sin potential och sina kompetenser. Det är inte 
inlärningsförmågorna som i första hand skall brista utan det är sociala och familjemässiga förhål-
landena som ska vara problematiska. Det är också i huvudsak skolrelaterade problem man arbetar 
med i Familjeklass. 

Grunden för familjeklassarbete handlar om att engagera föräldrarna i skolarbetet och att för-
bättra samspelat mellan föräldrar, barn och skola. Genom att en förälder är i skolan tillsammans 
med sitt barn får de större förståelse för skolans arbete och kan stötta och ställa krav både på barnet 
och på arbetet i skolan. 

Det finns ingen patenterad eller kvalitetssäkrad praxis av Familjeklass som metod vilken alla 
praktiker strikt arbetar efter (Hjordt & Wilson, 2010). Upplägget och tillämpningen av metoden 
varierar mellan olika länder, kommuner och skolor allt efter behov och sammanhang. I Sverige har 
man i några kommuner valt att arbeta med något annorlunda former av Familjeklass som till exem-
pel i Husie i Malmö där socialtjänsten också är en part i familjeklassarbetet.

Nedan följer ett par exempel på hur arbetet med familjeklass enligt Marlboroughmodellen 
är upplagt i tre svenska kommuner. Det första är hämtat från Kävlinge kommuns hemsida där 
 processen i deras familjklassarbete finns beskrivit.

”Rent praktiskt går arbetet till så att elevens klasslärare tillsammans med elev, förälder och familje-
klasspedagog formulerar högst fyra mål för eleven. Dessa mål kommer sedan att poängbedömas på 
en skala från 1-4 där 1 och 2 är underkänt men 3 och 4 är godkänt. Målen ska vara skolrelaterade 
men inte rena kunskapsmål. De ska istället handla om elevens uppträdande och ansvarstagande. 
Genom att målen poängbedöms blir förändringar mätbara.

När familjeklassperioden startar kommer föräldern till skolan och är med sitt barn två till tre för-
middagar i veckan. Detta pågår under 12 veckor. Föräldern och eleven befinner sig då i en särskild 
lokal tillsammans med andra föräldrar och barn. Ett lämpligt antal elever är 4-5 stycken. Det är 
föräldern som arbetar tillsammans med sitt barn utifrån det skolarbete som läraren planerat och det 
är också föräldern som har ansvar för sitt barn i familjeklassen. De båda familjeklasspedagogernas 
uppgift är att observera och ge återkoppling på samspelet mellan föräldrar och barn. Fokus ska ligga 
på positiva inslag i samspelet. När föräldern är i skolan är det han/hon som ger barnet poäng efter 
dess prestationer. Övrig skoltid följer eleven sitt ordinarie schema och blir då bedömd av skolans 
pedagoger.

Varje förmiddag i familjeklassen avslutas med en utvärdering då alla deltagare sitter i en ring och 
alla elever får redovisa sina poäng för dagen. Här ges tillfälle för föräldrarna att ge varandra återkopp-
ling och även tips och råd om hur man kan lösa olika situationer både hemma och i skolan. Efter 
sex veckor i familjeklassen hålls ett möte med klasslärare, familjeklasspedagog, föräldrar och elever 
där elevens prestationer presenteras med hjälp av ett diagram. Målsättningen är att minst 80 % av 
målen ska vara poängsatta med 3 eller 4 efter sex veckors arbete. Är elevens resultat inte tillfredsstäl-
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lande är det möjligt att ändra målen. Parallellt med familjeklassen har föräldrarna egna gruppträffar 
tillsammans med familjeklassens pedagoger varannan vecka. Föräldrarna ges då tillfälle att diskutera 
saker ur ett vuxenperspektiv, utan att barnen är med”. (www.kavlinge.se 2010-11-23)

Det andra exemplet är hämtat från Falkenbergs kommun där Familjeklassen beskrivs som en 
korttidsresursskola och bidrar till mångfalden av stödåtgärder under en, för eleven, begränsad tid. 

”Familjeklass är en modell där familjeklasspedagoger, elever och elevers föräldrar medverkar i 
skolan två förmiddagar i veckan, under 12 veckor. Verksamheten har max åtta elever inskrivna 
samtidigt. Dessa ska tillsammans med sina föräldrar, tillbringa två förmiddagar i veckan i Famil-
jeklassen, för att arbeta med skolarbete. Varje tillfälle i Familjeklassen är på 2,5 timmar. Målet är 
att Familjeklassen ska vara tillgänglig för elever i alla åldrar. Det arbetar två pedagoger i Familje-
klassen och de har tillgång till specialpedagoger. En dag i veckan avslutas arbetet i Familjeklas-
sen med föräldraträffar. Under de här träffarna medverkar inte eleven. Dessa möten är till för att 
föräldrar tillsammans med familjeklasspedagoger ska ventilera och diskutera det som uppkommit 
under veckan. Detta för att stärka dem ytterligare i sin föräldraroll, genom att de ska inse att de 
inte är ensamma om sina problem och för att bygga upp en gemenskap och trygghet mellan för-
äldrarna. /.../ Mentorn är den som ansöker om plats till eleven. Ansökan tas sedan upp i möte med 
elevvårdshälsoteamet som består av rektorer, kuratorer och skolsköterska. I ansökan beskrivs vilka 
svårigheter eleven har. Elevvårdshälsoteamet är de som har beslutanderätt om vilka elever som skall 
erbjudas plats i Familjeklassen. Eftersom elevvårdshälsoteamet har ett helhetsperspektiv på elevens 
skolgång..” (Billing Torstensson & Eklöw, 2008)

För att få plats i Familjeklassen krävs att eleven inte utnyttjar sin fulla kapacitet i skolan och det är 
inte de kognitiva förmågorna som ska brista utan det är de sociala eller praktiska omständigheterna 
som skall vara problematiska. Viktigt är också att det endast är skolrelaterade problem man arbetar 
med i Familjeklass, eftersom de är dessa som ligger till grund för inskrivning i Familjeklassen. Det 
kan vara problem som att eleven är disträ under större delen av skoldagen, inte får någonting gjort 
i skolan, ofta hamnar i konflikt med kamrater eller har problem med koncentrationen (Ibid).

Om beslut fattas att eleven ska erbjudas plats i Familjeklassen presenterar mentorn/klassföre-
ståndaren och specialpedagogen verksamheten för eleven och dennes föräldrar. Det finns möjlighet 
för elever och föräldrar att göra ett besök i Familjeklassen. Om förälder och elev bestämmer sig för 
att tacka ja till platsen, anordnas ett nytt möte. På det mötet träffas elev, förälder, mentor/klass-
föreståndaren samt familjeklasspedagogen för att sätta upp positiva och konkreta mål för arbetet i 
Familjeklassen. Familjeklassen är ett forum där vikten läggs på socialiseringen av eleven (Ibid).

Målen med arbetet i Familjeklass är:
•	För	eleven,	att	vara	en	bättre	skolelev	med	fokus	på	socialisering.
•	Att	stärka	förälderns	auktoritet.
•	Tydliggöra	skolans	normsystem	och	regler	för	både	föräldrar	och	elever.	(Ibid)

Varje elev har ett måluppfyllelseschema som de har med sig under arbetsdagen och med till hemmet 
på eftermiddagen. Måluppfyllelseschemat fylls i av varje pedagog efter varje lektion. Men det fylls 
även i vid arbetet i Familjeklassen. Varje vecka sammanställs resultatet av schemat och det förs sta-
tistik över elevens arbete. Målen på måluppfyllelseschemat ska vara tydliga och lätta att utvärdera. 
Betygsskalan är 4-gradig, där betyget 4 innebär att eleven har uppnått målen helt. Eleverna har  
3 – 4 mål att arbeta med (Ibid).
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Målen utvärderas efter sex veckor och skall efter tolv veckor vara uppnådda till 80 %. Har eleven 
inte gjort de framsteg man räknat med diskuterar man tillsammans fram en modifiering av målet el-
ler målen. Är däremot målen uppfyllda efter sex veckor, ställs det upp nya mål att arbeta med, under 
de resterande veckorna. Målen ska vara positivt formulerade och möjliga att utvärdera. Några elever 
har, utöver de mål som gäller arbetet och klassrumssituationen, mål som man valt att kalla kryssmål 
som att eleven inte ska skolka eller inte lämna sina läxor till respektive pedagog i rätt tid. Målen kan 
inte betygsättas och därmed har valet fallit på att göra kryssmål av dessa. Om eleven uppfyller målet 
får han ett kryss i respektive ruta (Ibid).

Familjeklasspedagogerna bokför alla resultat i en dator för att få en tydlig bild av elevens utveck-
lingsprocess som ligger till grund för att utveckla målen vid mötet med alla parter, efter sex veckors 
arbete. Mittevalueringsmötet sker sex veckor efter inskrivningen i Familjeklass. Vid detta möte är 
familjeklasspedagogerna, mentorn, föräldern samt eleven närvarande. Här jämför man tillsammans 
diagrammen med elevens resultat mot uppsatta mål. Det gör att det blir tydligt och påtagligt hur 
det går för eleven i arbetet att uppnå målen. Har något eller några mål redan uppnåtts kan man 
sätta upp nya mål för eleven. Nya mål kan endast sättas vid mittevalueringsmötet. Under detta möte 
utvärderas även de så kallade kryssmålen. Här kan även nya kryssmål läggas till (Ibid).

Det tredje exemplet kommer från Malmö och stadsdelen Husie. Här har man valt ett annor-
lunda upplägg av Familjeklass än i Kävlinge och Falkenberg. Här ingår socialtjänstens individ och 
familjeomsorg som en aktör i arbetet med Familjeklass. Då Familjeklass i Husie, som drivs som ett 
projekt, är en samverkansinsats mellan skolan och socialtjänst leds familjeklassen av en pedagog 
från skolan och en socionom från Individ/familjeomsorgens förebyggarenhet. Pedagogen har ton-
vikt på undervisning och socionomen på samspel och föräldrakontakt.

Syftet med Familjeklass är enligt projektplanen;
•	Ge	barnen	möjligheter	att	lyckas	bättre	i	skolsammanhang	och	därmed	utveckla	såväl	kun-

skapsmässiga som sociala och emotionell förmågor och färdigheter.
•	Utmana	och	minska	beteenden	som	riskerar	att	exkludera	barnet	från	såväl	skola	som	sociala	

sammanhang.
•	Förbättra	barnets	trivsel	i	skolan	samt	förebygga	ohälsa.
•	Ge	föräldrar	möjlighet	att	förbättra	relationen	till	sitt	barn	och	skolan.
•	Utveckla	samarbetet	mellan	berörda	samhällsinstanser.	(Hedblom	2009)

Familjeklasskursen är löpande med kontinuerlig intagning och det anses som fördelaktigt om bar-
nen har olika svårigheter eller problematik, att de är någorlunda jämnåriga och att båda könen är 
representerade.

Föräldrarna deltar kvällstid i en föräldracirkel på en och en halv timme varannan vecka för att 
till exempel få kunskap om beprövade strategier i uppfostran och konflikthantering, samt att ge 
föräldrarna möjlighet att träffa och diskutera med andra föräldrar i liknande situationer.

Ett barn aktualiseras för Familjeklass av mentor eller elevvårdspersonal och sedan träffar familje-
klasspersonal barnet och föräldern för att informera om Familjeklass. 

”Familjeklassen består av åtta barn och deras föräldrar och leds av familjeklasspersonal under en 
begränsad tid, t.ex. 12 veckor. Barn och förälder kan enligt modellen delta i Familjeklass vid ett eller 
flera tillfällen per vecka. Familjeklassen vänder sig till barn i skolår 2-7 som inte fullt ut använder 
sina resurser i skolan och därmed inte tillgodogör sig undervisningen på ett optimalt sätt, och deras 
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föräldrar. /…/Familjeklasskursen innebär att barn och föräldrar deltar i Familjeklass en förmiddag 
i veckan om tre timmar. Övrig tid går barnet i sin vanliga klass” (Ibid).

Vid första mötet i Familjeklassen mellan förälder/barn och familjeklassteamet ställs det upp indivi-
duella och mätbara mål för eleven, som exempel, att i skolan; Sitta stilla på stolen, låta klasskamraterna 
arbeta ostört och börja arbeta när läraren/föräldern säger till och i hemmet; Tala med vänliga ord.

Målen utvärderas dagligen med hjälp av ett målschema. I Familjeklass är det föräldern som 
bedömer barnets insats i förhållande till målen och övrig skoltid är det den undervisande läraren. 
Genom att eleven tar med sig målschemat varje dag till skolan och ifyllt med tillbaka till föräldrarna 
ökas kontakten mellan hem och skola och mellan barnets skol- och hemvärld.

I Familjeklassen går man igenom veckans bedömningar, mäter måluppfyllelse och ger respons. 
Var sjätte vecka mäts och diskuteras måluppfyllelsen i möten mellan föräldrar, barn, mentor och 
familjeklasspersonal.

Forskning om familjeklass som metod i skolan
Sökningar i olika databaser, som Libris, Eric, SocINDEx, Elin, SwePub och via sökmotorer på 
Internet, som Google Scholar har inte gett några träffar som visar på att tillämpningen av familje-
klassmetoden har utvärderats externt enligt en evidensbaserad vetenskaplig metod, varken interna-
tionellt eller nationellt. Sökningar på familyclass*, Family* class*, familyschool*, family* school* 
Education Centre* gav inte några relevanta träffar. Inte heller sökningar på Marlboroughmodellen/
metoden* gav träff. Vilket gör att det på sannolika grunder går att sluta sig till att det inte finns 
någon evidensbaserad extern vetenskaplig forskning om eller utvärdering av Familjeklass som til-
lämpad metod. 

På Marlborough Family Service Education Centre hemsida finns beskrivit ett kommande effekt-
utvärderingsprojekt av Multi-familjeterapi i utbildningssammanhang.

 ”Appropriate outcome measures from families attending the Marlborough Education Centre 
and out-reach groups will be compared with a comparable control group at referral, three months, 
six months and twelve months” (Emma Morris and the Education Centre staff, www.cnwl.nhs.uk/
MarlboroughFamilyService.html)

I Multiple family therapy: the Marlborough model and its wider applications (2001) beskriver 
grundarna av metoden att de under årens gång försökt att utvärdera effekten av flerfamiljsarbetet. 
På 1980-talet genomfördes en intervjuundersökning av de familjer som deltagit i behandling på 
Marlborough Family Day Unit (Cooklin et.al. 1983). Tre fjärdedelar av de intervjuade föräldrarna 
 menade att deltagandet hade inneburit att de på ett relevant sätt fått grepp om sina problem och att 
de gemensamma erfarenheterna med andra familjer hade varit till stor hjälp. 

En nyare opublicerad undersökning har bekräftat att familjerna gärna lär av varandra och att 
gemensamma smärtsamma upplevelser och sökandet efter lösningar på problemen inom gruppen 
är mindre stigmatiserande, särskilt när det gäller barnmisshandel (Summer, 1998). 

Dessa båda undersökningar har undersökt effekten av flerfamiljsarbete mer generellt. Det finns 
också en effektstudie om flerfamiljsarbete som gäller tonåringar och ätstörningar, som visar på goda 
effekter (Sholz & Asen 2001), men ingen studie som specifikt avser flerfamiljearbetet i Familjeklass. 

Att tillämpningen av Familjeklass även saknar extern vetenskaplig prövning i Danmark2 stöds 

2 Detta stöds också av mailkontakt med en av de ansvariga för Familieklasser i Danmark, Claus Bonde Andersen som förutom Hanne 
Knudsens forskning bara uppger studentarbete som dokumentation. 
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av Servicestyrelsen som på sin hemsida konstaterar, trots att det startats cirka 100 Familjklasser i 
Danmark, att, ”Der findes dog endnu ingen ekstern evaluering, der kan dokumentere en effekt og 
evt. bekræfte kommunernes indtryk” (w.w.w.servicestyrelsen.dk).

I Danmark finns en intern utvärdering av Familjeklasser i Hvidovre kommune som gjorts av 
psykologer vid Pedagogisk Psykologisk Rådgivning (2007) som tillika fungerat som konsulter och 
handledare. Utvärderingen är en enkel opublicerad frågeundersökning utan tillämpning av veten-
skaplig metod. Utvärderarnas slutsats är följande:

”Denne slutevaluering viser, at familieklasserne er/kan blive et vigtigt instrument (sammen med 
andre) i skolernes arbejde med børn i vanskeligheder. Familieklasserne bygger på systemrettede 
teorier, der sætter fokus på her- og nu situationen og relationen mellem børn og voksne. Det har 
vist sig, at disse tanker i høj grad er frugtbare i skolens arbejde med børn, der har særlige behov og 
som har brug for et målrettet arbejde i forhold til deres læringsadfærd. Familieklasserne vil således 
kunne være et væsentligt indslag i Hvidovre kommunes arbejde med den inkluderende folkeskole.” 
(Jensen, J, S & Hermann, L, 2007)

Hanne Knudsen vid Danmarks Pædagogiske Univesitet har i sin ph.d. avhandling, Har vi en 
aftale?. Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie (2010) ett kapitel som handlar om Famil-
jeklasser. I avhandlingen analyserar hon de möjligheter och omöjligheter som formar mötet mellan 
föräldrar och skolans professionella. Hon visar att frågor om ansvar och förpliktelse idag är svåra att 
hantera och att skolan genom bland annat familjeklasser blir beroende av familjernas aktiva med-
verkan och därmed riskerar att förlora inflytandet över och rätten att beskriva barnets skolproblem.
En genomgående poäng i Hanne Knudsens undersökning är att skolan riskerar att göra sig själv 
maktlös för att den placerar lösningen på problemen i familjen i stället för att lösa dem själv. 

Breddas sökbegreppet till Multiple family therapy, finns evidensbaserad forskning att tillgå, vid 
sökning i SocIndex gav det 288 peer review3 bedömda publikationer. Men de handlar i huvudsak om 
klinisk tillämpning utanför skolmiljö och faller utanför uppdraget för denna kunskapsöversikt. 

När det gäller beskrivningar av familjeklass och tillämpning av metoden finns det flera exempel i litte-
raturen. Grundarna av Marlboroughmetoden har bland annat utgivet följande  publikationer. Multiple 
family therapy: the Marlborough model and its wider applications (Asen, Dawson & McHugh, 2001). På 
danska finns Flerfamilieterapi - Nye veje i familie-arbejde (Asen, E. Dawson, N. & McHugh, B, 2001). 

Av Eia Asen finns följande artiklar publicerade, The Marlborough Family Day Unit (1988), Mul-
tiple family therapy: an overview (2002) och Changing ’Multi-problem Families’ – Developing a Multi-
contextual Systemic approach (2007). 

Av Neal Dawson och Brenda McHugh påträffades vid sökning följande artiklar, ”Learning to 
Talk to Parents (1987), Clarie doesn’t talk: behavioural or learning difficulty, (1988). De har också 
publicerat sig I två antologier Parents and Children: Participants in Change (1994) och Family, Re-
lationship, Learning and Teachers - keeping the connections (2000). Dawson och McHugh har också 
skrivit förordet i Hjordt & Wilsons Familieklasser i skolen, flerfamiliearbejde i teori og praxis och 
tillsammans med Serena Potter har de publicerat We’re All in This Together (2010).

Av de som arbetat med och varit involverade I Familjeklassarbetet I Danmark finns följande lit-
teratur som beskriver metoden och dess tillämpning, Familieklasser i Helsingør (Hviid, Andersen, 
Kaldan & Berliner, 2008). Familieklasser i skolen, flerfamiliearbejde i teori og praxis, (Hjordt, Wilson, 
2010). Förordet till boken har, som nämnts, skrivits av Dawson & McHugh. 

3 Sakkunnig kollegial granskning,
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Några böcker eller artiklar som avhandlar eller beskriver Familjeklass på svenska har inte påträffats 
i de litteratursökningar som gjorts och om det finns några borde det ha gett träff. Det gör att vi 
kan sluta oss till att det inte finns någon svensk litteratur publicerad i bok- eller artikelform som 
beskriver Familjeklass.

Den närmast vetenskapliga publikation som finns på svenska är en magisteruppsats vid Lärar-
utbildningen vid Malmö Högskola av Petra Widell (2007). Det finns också fyra kandidatuppsatser 
vid Lärarutbildningarna och en vid en Socionomutbildning i Sverige som inte kommer att redo-
göras för närmare här. Referenser till dem finns i litteraturförteckningen. Kännetecknade för upp-
satserna är att det är kvalitativt upplagda studier med i huvudsak intervjuer med dem som arbetar 
med Familjeklass angående utfallet av verksamheten. Samtliga uppsatser tillämpar en vetenskaplig 
metod, men deras vetenskapliga evidens får bedömas som låg. 

Vid sökning på internet och vid samtal med ansvariga för familjeklassarbetet i några svenska kom-
muner (se praxisdokumentation) har två interna opublicerade utvärderingar omnämnts. Upplevelser 
av ”Familjeklassarbetet i Staffanstorp skolor (2007) och Utvärdering Familjeskolan (2008) Majorna, 
Göteborgs stad. Utvärderingarna som är internt gjorda frågeundersökningar saknar  vetenskaplig 
design och metod och får betraktas som praxisdokument. Ingen av dessa ”utvärderingar” är publi-
cerade och sökbara via Internet. 

Samtliga uppsatser och utvärderingar konstaterar att familjklassarbetet ger positiva effekter, men 
som utvärderaren i Staffanstorp slår fast i sin slutkläm så behövs det studier som belägger mer lång-
siktiga effekter av familjeklassarbetet. 

”Studier av familjeklassarbetet bör riktas mot att finna om mer långsiktiga och bestående för-
ändringar kan märkas i elevernas beteende och föräldrarnas upplevelser av deras barns anpassning” 
(Olsson, 2007, s. 11). 

I övrigt finns en akademisk avhandling om familjeskolarbete med funktionshindrade förskole-
barn som är framlagd vid Åbo Akademi (Salmi, 2008).

Praxisdokumentation 
Den dokumentation som finns om Familjeklass, interna utvärderingar, rapporter och examans-
arbeten/uppsatser visar på en fungerande metod där såväl majoriteten av de som arbetar med meto-
den som föräldrar och barn är nöjda med både verksamheten och utfallet/effekten.

Den mest ambitiösa praxisdokumentationen är Utvärdering Familjeskolan (2008) i Majorna 
Göteborg. Undersökningen pågick under våren 2008. Det gick då sju elever i Familjeskolan. Sam-
manlagt grundar studien sina slutsatser på 30 intervjuer. Nio med föräldrar, sex med elever, fem 
med klasslärare, två med lärare i Familjeskolan, två med terapeuter i Familjeskolan och sex med 
rektorer.

Undersökningens slutsats är att alla, förutom en klasslärare, är positiva till vad Familjeskolan 
åstadkommit. ”Förbättringsområden är kommunikation mellan familjeskola och klasslärare, imple-
menteringen av familjeskola samt kontinuitet och fastare ramar i familjeskolan”. 

Föräldrarna menar att de har fått stöd i sin föräldraroll genom familjeskolan. Att de är mer enga-
gerade i sina barns skolgång och har mer fokus på de områden som definierades I målkortet. Vidare 
framkommer att vissa av barnen fått mer självförtroende och ökat sitt engagemang i skolarbetet.

Elevernas svar kan sammanfattas som att de ser positivt på Familjeskolan, att de fått en lugn 
 arbetsmiljö och att de blir uppmuntrade och sedda. De är mer koncentrerade och har större fokus 
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på arbetsmålen. Att det är viktigt att föräldrarna är med och är engagerade. Fem av de sex inter-
vjuade barnen upplever en ökad trivsel i den vanliga klassen. 

Klasslärarna hade sett en positiv förbättring hos fyra av de sju eleverna och Familjeskolans arbets-
grupp menar att metoden tydliggör och konkretiserar problematiken hos eleverna och är en positiv 
förstärkning i arbetet med eleverna. 

Vad rektorerna anser om Familjeskolan, mer än att de överlag har en positiv inställning, framgår 
inte av undersökningen. Vad gäller implementeringen är de nöjda, dock menar någon att det var 
problem med att rekrytera deltagare i början. 

I Staffanstorp har skolpsykolog Måns-Olle Månsson utvärderat kommunens Familjeklassarbete 
Upplevelser av ”Familjeklassarbetet” i Staffanstorps skolor. Läsåret 2006-2007 (2007). Sammanlagt 
har 37 elever, 5 flickor och 32 pojkar deltagit i Familjeklass sedan starten 2005. 

I utvärderingen ingick 22 elever och 26 av deras föräldrar. Några lärare och rektorer (antal ej 
uppgivit). Av utvärdering framkommer att föräldrarnas var nöjda med arbetet i Familjeklassen och 
att 24 av föräldrarna skulle rekommendera Familjeklass till andra familjer. I sammanfattningen 
skriver utvärderaren. 

”…att familjeklassarbetet upplevs i stort sett av alla som en väl fungerande metod för bete-
endeförändringar i ett undervisningssammanhang. De intervjuade rektorerna är också av samma 
uppfattning”.

Från projektledaren för Familjeklass i Husie har jag fått följande utvärderingsdokumentation. 
”På individnivå har projektet utvärderats och analyserats löpande med hjälp av varje barns indivi-
duella målschema och genom de olika samtal familjeklasstrukturen ger. Målet för familjeklasskurs 
är att barnet går från mindre än 40% måluppfyllelse vid påbörjad familjeklasskurs till mer än 80% 
måluppfyllelse då familjeklasskursen avslutas.

Totalt arton barn med förälder/föräldrar har fullföljt en familjeklasskurs under den period som 
har utvärderas.

En tredjedel av barnen, sex av arton, avslutade Familjeklass med minst 80% måluppfyllelse på 
samtliga av sina mål. Ytterligare tre av arton barn har uppnått hälften eller fler av sina mål till minst 
80%. Dessa tre barn har samtliga haft över 70% måluppfyllelse på det eller de två mål där de inte 
nått upp till 80%. Ytterligare fem barn har uppnått minst 80% på ett av sina mål.

För den tredjedel barn som lyckades nå sina mål helt och hållet har förändringen skett omedel-
bart i samband med insatsen. Detta kan hänga ihop med att för eleverna hade det stor effekt att de 
uppmärksammades, att de fick konkreta och begripliga mål att jobba med samt att de blev direkt 
förstärkta när de uppvisade önskvärt beteende. Detta kan sägas visa hur avgörande faktorer som 
instruktioner och tydlighet, positiv uppmärksamhet från vuxna samt samverkan mellan skola och 
hem, i detta fall i form av att föräldern aktivt arbetar tillsammans med sitt barn och familjeklass-
personal i Familjeklassen, är. Det kan vara så att vi i dessa barn lyckats träffa mitt i prick vad gäller 
målgrupp, men det är också så att detta är vad barn i olika utsträckning behöver och att de således 
behöver detta även efter avslutad insats för att upprätthålla förändringen. 

En tredjedel av barnen har inte gjort särskilt stora framsteg i beteende. De flesta av dem har 
legat utanför målgruppen, antingen i ålder eller inte haft tillräckligt med förutsätt-ningar, såväl i 
hem som skola, för att lyckas förändra sin situation på så kort tid. Fem av sex barn har medvetet 
inte medverkat genom att inte använda sig av de mått- och utvärderingsverktyg som målschemat är 
tänkt att fungera som. Några har medvetet också bara lämnat in målschemat på de lektioner de vet 
att de lyckats, andra har inte lämnat in alls.
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Fem av sex av dessa elever har antingen erhållit annan insats på sin skola eller har kontakt med 
socialsekreterare på Iofs myndighetsavdelning inletts. Den sjätte eleven har flyttat från stadsdelen. 
Även om dessa elever inte tillgodogjort sig insatsen Familjeklass så har de uppmärksammats på ett 
sätt som lett till att deras behov möjligen kan tillgodoses på annat sätt.”

Under arbetet med kunskapsöversikten har kontakt tagits och samtal förts med olika företrädare 
för Familjeklassmetoden i Sverige. I Staffanstorp bedrivs för närvarande, hösten 2010 ingen Famil-
jeklass. Det beror inte på att de är missnöjda med metoden utan på att de vill pröva andra alternativ 
och metoder. Kävlinge Kommun har heller inte för tillfället någon Familjeklass mycket beroende 
på att det kräver mycket arbete och organisering samt att de haft svårigheter med att få föräldrarna 
att få tid att närvara i skolan. I Eslöv och Nordanstigs kommuner pågår verksamheten och man är 
nöjd med utfallet av den. I Nordanstigs kommun har man samma erfarenhet som Kävlinge med att 
få föräldrarna att delta i arbete i skolan.

 

Sammanfattning
Familjeklass är en verksamhet som har sitt ursprung i London och Marlborough, därav namnet 
Marlboroughmodellen. Den har senare utvecklats till sin nuvarande form, som den tillämpas i 
Skandinavien, i Helsingör, där man bedriver verksamheten på nästan alla skolor i kommunen och 
cirka 100 totalt i Danmark. I Sverige bedrivs och har det bedrivits Familjeklass i flera kommuner.4 

Familjeklass är ingen patenterad eller strikt manualbaserad metod och har förändrats och tilläm-
pats olika i olika länder, kommuner och skolor över tid. Grundarna skriver själva i 

Multiple family therapy: the Marlborough model and its wider applications (2001) att deras flerfa-
miljsarbete skiljer sig från det som bedrivs I Skandinavien på två väsentliga punkter, omfånget på 
flerfamiljsarbetet och personalinsatsen. I Skandinavien arbetar man inte med så stora familjegrup-
per som vid Marlborough Family Services. Här kan det vara mer än tre gånger så mycket personal 
som klienter, vilket gör, menar de, att man inte utnyttjar den terapeutiske potential som familjerna 
utgör för varandra. Ett skäl till detta, menar grundarna, är att man är rädd för att inte kunna kon-
trollera stora familjegrupper. 

I förordet till den danska utgåvan skriver May Scharling att även om det är en självständig 
modell med flera familjer tillsammans på en gång, vill idéerna kunna modifieras till många olika 
utföranden och kontexter i Marlboroughs anda. (Asen, Dawson & McHugh, 2004).
 Den utveckling och som flerfamiljearbetet och Familjeklass genomgått genom åren och den väg 
som den letat sig till Sverige via Danmark gör att det även här finns många varianter av metoden. 
Själva metodens grunddevis; Vilken är den mest relevanta kontext vi kan möta klienten i? öppnar 
också upp för nytänkande och förändring (Asen, Dawson & McHugh, 2001).

En metod som genomgått en transformativ process och som inte är manualbaserad eller varu-
märkesskyddad och som har modifierats i många olika kontexter är svår att utvärdera långsiktigt 
och kumulativt. Varje tillämpning för sig kan utvärderas, men vad säger det om Familjeklass och 
flerfamiljearbete som metod generellt när den tillämpas så olika?

Det är förmodligen en av anledningarna till att det inte finns någon extern utvärdering enligt en 
evidensbaserad vetenskaplig metod, varken internationellt eller nationellt av Familjeklassmetoden.

4  Sökning på internet gav 9 träffar.
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Det som finns, interna avgränsade utvärderingar, visar på en väl fungerade metod som upp-
skattas av såväl föräldrar, barn som terapeuter och lärare, men det som behövs och efterfrågas är 
systematiska vetenskapligt evidenta effektundersökningar, typ den som planeras vid Marlborough 
Family Services, som kan ge stöd för att metoden fungerar över tid. 

I arbetet med kunskapsöversikten har det från praktiker hävdats att det är en metod som bygger 
på evident och beprövad forskning. Så är fallet med familjeterapins grunder och dess arbete som är 
väl beforskat, men Familjeklass som tillämpad metoden är inte evidenssäkrad enligt vetenskaplig 
metod. Anledningen till detta missförstånd är förmodligen att metodens vetenskapliga evidens för-
växlas med den självvärdering av resultat som finns inbyggd i själva metoden och som måste skiljas 
från en extern utvärderingen av metodens långsiktiga och bestående effekter.

Denna kunskapsöversikt visar, vilket stöds av Marlborough Family Services genom att de tagit 
initiativ till en sådan undersökning, att det behövs studier av Familjeklass som bygger på systema-
tisk, långsiktig, erfarenhetsbaserad och beprövade kunskap producerad enligt en evident vetenskap-
lig metod. 
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5 SkolFam®1  
Skolsatsning inom familjehemsvården 
 Lars B. Ohlsson

Helsingborgs stad har sedan 2005 arbetat med SkolFam. En arbetsmodell som syftar till att skapa 
bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom att förbättra deras utbildningsresultat. 
Idag är SkolFam en permanent del av familjehemsverksamheten i Helsingborg. Arbetet är forskar-
stött och drivs i samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i Helsing-
borg. 

SkolFam som arbetsmodell har spritt sig ut i landet. Norrköpings kommun startade 2008 
 SkolFam 2 för familjehemsplacerade barn. Projektet är också ett forskarstött utvecklingsarbete och 
ett samarbetsprojekt mellan Socialkontoret och Utbildningskontoret i Norrköpings kommun samt 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. SkolFam 2 replikerar SkolFam® 1 Helsingborg.

Erfarenheter från Helsingborg och Norrköping visar att arbetssättet i SkolFam-modellen varit 
framgångsrikt även i förhållande till andra barn som far illa eller riskerar att fara illa samt innebär 
positiva bieffekter för övriga barn på de aktuella skolorna.

SkolFam har också börjat användas av Göteborgs stad och stadsdelarna Gunnared och Biskops-
gården. Liksom i Norrköping replikerar de SkolFams manualbaserade metod. FoU i Väst följer ut-
vecklingsarbetet med metod- och processtöd samt forskning. Projektet ingår i det nationella samar-
betet kring arbetsmodellen som drivs i samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Syftet med SkolFam är att se till att barn i familjehem får samma möjligheter till god utbildning 
som andra barn. På så sätt kan samhället kompensera för de risker som en familjehemsplacering kan 
innebära och öka barnens chanser att lyckas senare i livet. 

SkolFam syftar vidare till att öka förutsättningarna för bättre skolresultat hos familjehemsplace-
rade barn. Genom att följa olika individer ökar kunskapen om målgruppens förutsättningar och det 
blir möjligt att sprida metoder och erfarenheter till många fler barn. SkolFam är en förebyggande 
satsning som vänder sig till alla barn i målgruppen, även till dem som fungerar bra i skolan.

SkolFam utgår ifrån att utbildning är en faktor som är möjlig att påverka, men som kräver stöd 
och uppbackning. Alla berörda parter måste ta sitt ansvar, inte bara skolan. Det gemensamma 
ansvaret innebär att skolor och familjehem som ingår i SkolFam kan räkna med stöd från såväl 
SkolFam-teamet som övriga medverkande parter. Det kan till exempel handla om råd och tips kring 
metoder eller hjälp i kontakter med socialtjänsten. Det kan också handla om annat som rör barnens 
utveckling (www.skolfam.se).

Metodens vetenskapliga grund
SkolFam bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade barn. Bo Vinner-
ljung, professor i socialt arbete och expert inom Socialstyrelsen, har i flera registerstudier visat att 
barn som har varit familjehemsplacerade under uppväxten löper stora risker inom flera områden. 

1 Ett registrerat varumärke 
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Barnen riskerar till exempel i väsentligt högre utsträckning än andra att bara uppnå en låg utbild-
ningsnivå samt att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, arbetslöshet och bidragsberoende i vuxen 
ålder (Vinnerljung, Öman & Gunnarson, 2005, Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). 

Forskning om utsatta barns utveckling har visat att hyggliga skolresultat är en bra väg till en 
normaliserad livssituation i framtiden (Pilling 1990, Werner 1992, Werner & Smith 2001).

Samtidigt är goda skolprestationer och utbildning efter grundskolan ett starkt skydd för utsatta 
barn eftersom det minskar sannolikheten för ogynnsam utveckling på lång sikt (Werner 1992, 
 Werner & Smith 2001). Till exempel antisocialt beteende under ungdomsåren (Werner 1992, Wer-
ner & Smith 2001 Zingraff, Leiter, Johnsen & Myers 1994).

Stöd för arbetet med SkolFam hämtas också i John Hattie (2009) undersökning av hur olika 
faktorer påverkar elevers studieresultat. Undersökningen är en meta-meta-analys; dvs. en meta-
studie av 800 metastudier utförda av andra forskare. Sammanlagt handlar det om omkring 50 000 
undersökningar och över 80 miljoner elever.

SkolFam som metod
Nedan följer utdrag ur internetsidor från SkolFam i Helsingborg och Allmäna Barnhuset som 
 beskriver metodens arbetsgång.

”I SkolFam deltar barn i åldern 6-11 år som är familje hemsplacerade av Helsingborgs stad. Till 
varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog och en ansvarig socialsekreterare som 
i sin tur samverkar med skolan och familjehemmet. Arbetet består av fyra faser som löper över minst 
24 månader:

Kartläggning 1
Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar genom standardiserade 
 psykologiska och pedagogiska tester. 

Analys, utbildningsplan och uppföljning
Barnets behov och styrkor analyseras och individuella mål tas fram. SkolFam-teamet, skolans 
 pedagoger, rektor och familjehemmet kommer tillsammans överens om en utbildningsplan.  Teamet 
föreslår stödjande insatser när de bedömer att det är nödvändigt och följer regelbundet upp ut-
vecklingen. Vid behov får arbetslaget i skolan handledning av ett SkolFam-team i de arbetssätt som 
parterna gemensamt har bestämt sig för att använda.

Kartläggning 2
Efter två år görs kartläggningen om på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har 
påverkats. Samma tester används som i kartläggning 1.

Fortsatt uppföljning
En kontinuerlig och långsiktig uppföljning av arbetet genomförs i samråd med ledningen för Skol-
Fam och alla involverade parter” (www.skolfam.se).
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”Målgruppen i projektet SkolFam 2 är familjehemsplacerade barn från Norrköpings kommun i 
årskurs 1-6 på olika skolor i Mellansverige. Målgruppen löper, enligt nationell och internationell 
forskning, stor risk att gå ut i vuxenlivet med dåliga skolresultat. Risken för att de hamnar i miss-
bruk och drabbas av psykisk ohälsa är större än för ett tvärsnitt av alla barn. Studier har samstäm-
migt visat att en välfungerande skolgång är den mest framgångsrika faktorn för denna grupps möj-
ligheter till god hälsa och ett begripligt och gott vuxenliv.

Samverkande team för barnets bästa
Projektet SkolFam 2 vill i en samlad satsning se till att de familjehemsplacerade barnen får en så 
bra skolgång som möjligt. Projektet vill på bästa sätt utveckla och maximera de resurser som finns 
runt det enskilda barnet, där skolan, familjehemmet och socialtjänsten arbetar tillsammans. I pro-
jektet deltar ett team bestående av en psykolog, en specialpedagog och den för det enskilda barnet 
ansvariga socialsekreteraren. Teamet arbetar målinriktat med skola, familjehem och föräldrar, för att 
förbättra barnets skolresultat och därmed öka barnets livskvalitet.

Fakta om arbetsprocessen
SkolFam 2 bygger på ett koncept med ett gediget förarbete. Arbetsprocessen är indelad i tre faser:

Fas 1: Pedagogisk och psykologisk kartläggning
Under den första fasen genomförs normerade tester och enkäter som innehåller en pedagogisk och 
en psykologisk del. Med normerade tester menas att samma tester har gjorts på många barn för 
att få fram hur barn i genomsnitt presterar i testerna. Testerna är anpassade efter ålder och kön. 
Den pedagogiska delen av kartläggningen som utförs av SkolFams specialpedagog inriktar sig på 
matematik, rättstavning, läsförståelse samt kartläggning av inlärningsstilar. I den andra delen av 
kartläggningen fokuserar SkolFams psykolog på att ta fram vilka behov och resurser barnen har i sin 
begåvningsprofil. Vissa barn har sin styrka i det språkliga området och andra inom andra områden, 
exempelvis socialt samspel. Hur det enskilda barnets begåvning ser ut är viktigt att veta när man 
som pedagog ska vägleda barnet i lärandet.

Fas 2: Genomförande/utbildningsplan
I den här fasen kommer SkolFams team, skolans pedagog/arbetslag och barnets familjehem, med 
hjälp av resultatet från kartläggningen, tillsammans överens om en handlingsplan för barnet. Det 
kan handla om olika metoder för att öka läshastigheten, förbättra samspelet med andra barn  eller för-
bättra motoriken. Arbetslaget i skolan får vid behov konsultation/rådgivning av SkolFams team.

Fas 3: Pedagogisk och psykologisk uppföljning
Efter två års metodiskt arbete i enlighet med barnets handlingsplan är det dags att utvärdera arbe-
tets resultat. Testerna med barnen upprepas och jämförs med de ursprungliga testerna. Analys och 
sammanfattning av processen genomförs och förslag till fortsatt arbete återkopplas till skolorna och 
familjehemmen”. (www. allmannabarnhuset.se)
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Forskning om Skolfam som metod i skolan
Både svensk och internationell forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan vissa förhål-
landen i uppväxtmiljön och förmågan att skapa sig en positiv framtid. Goda utbildningsresultat 
har stor betydelse för alla barns framtidsutsikter. För familjehemsplacerade barn utgör de en särskilt 
viktig skyddsfaktor. (Vinnerljung m.fl. 2010)

Resultaten för de familjehemsplacerade barn som deltagit i SkolFams projekt i Helsingborg 
är positiva och en pilotstudie är gjord och antagen för publicering i den vetenskapliga tidskriften 
Adoption & Fostering Journal.

Studien visar att det finns signifikanta förändringar för barnen mellan de två kartläggningar som 
gjorts. Sammanfattningsvis visar skoleleverna efter två år:

•	En	signifikant	högre	kognitiv	prestationsförmåga.
•	Medelvärdena	har	förbättrats	i	nästan	alla	pedagogiska	tester.
•	Läshastigheten	har	signifikant	ökat.
•	Relationer	och	prosocial	förmåga	har	förbättrats	bland	barnen.

Samtidigt så mår några av barnen, enligt självskattning, emotionellt sett sämre, men har trots detta 
gjort pedagogiska framsteg. Det är en för liten grupp barn som deltagit i studien, 25 i åldern  mellan 
sju och elva år, för att det skall gå att dra några långtgående slutsatser, men resultaten hittills är 
 lovande (Tideman, Vinnerljung, Hintze & Aldenius Isaksson). 
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6 Socialt nätverksarbete i skolan
Margareta Cederberg

 

Begreppet
Socialt nätverksarbete är en benämning på sociala insatser som beaktar och tar i anspråk klientens 
sociala sammanhang. Med det sociala sammanhanget refereras i litteratur om socialt nätverksarbete 
till Bronfenbrenner (1974; 1979) och den ”sociala ekologin”, vilket beskrivs som problemets miljö. 
När professionella hjälpare, t.ex. socialarbetare, intresserar sig för problemets miljö och betraktar 
klientens hela sociala sammanhang tillämpas ett nätverksperspektiv (Forsberg & Wallmark, 2005). 

Enligt Forsmark & Wallmark (a.a.) är ett nätverk: 
”de människor som samverkar - frivilligt eller ofrivilligt - runt den problematik som fört en 
hjälpsökande person till en hjälpare.”(s13) 

Socialt nätverksarbete är ett alternativ till individbaserat socialt arbete. Det gemensamma för olika 
metoder inom socialt nätverksarbete är att stärka och mobilisera nätverket. Nätverket involveras 
som stöd för individens förändringsprocess. (Klefbeck & Ogden, 2003)

Teoretisk grund
Begreppet socialt nätverk utvecklades av den tidiga socialantropologin i början av 1900-talet. Fors-
kare vistades längre tider i lokalsamhällen och observerade människornas sociala relationer och 
beteendeformer. Det är framför allt två tidiga fältstudier som omnämns i litteratur om nätverksper-
spektiv: Radcliffe-Browns studie på Andamanerna och Barnes studie av ett fiskarsamhälle i Norge.

Radcliffe-Brown, antropolog och strukturfunktionalist, studerade befolkningen på Andamanerna 
i början av 1900-talet och la de teoretiska grunderna för begreppen sociala nätverk och nätverksana-
lyser. Han observerade att människor är förenade i sociala relationer. Vid analys av dessa fann han att 
sociala relationer mellan två människor inte kunde förstås isolerade utan att de ingick i ett vittgre-
nat socialt nätverk, en social struktur. Enligt Radcliffe-Brown skapades och upprätthölls strukturen 
 genom regler. Reglerna innehöll och styrdes av t.ex. lagar, moral och religion. Han slutsats var att för 
att förstå en människas beteende måste man studera henne i förhållande till vilken grupp och struk-
tur hon tillhör. Man måste känna till och förstå den struktur hon lever i (Svedhem, 1985).

J A Barnes studerade i mitten av 1950-talet ett fiskarsamhälle på en liten ö i Norge. Han fann att 
människorna i fiskarsamhället hade kontakt med en mängd människor, inte enbart sina  närmaste. 
De hade olika relationer och relationerna hade olika funktioner i ett komplicerat förhållande till 
varandra. Grupper av människor, som hade nära relationer, benämnde han cluster. För att åskådlig-
göra relationerna började han rita kartor. Varje person i det sociala fältet markerades med en punkt 
och intensitet och funktion i relationen mellan personer markerades med olika former av linjer. 
 Kartorna kom att likna ”fisknät” och han benämnde dem nätverkskartor.

Enligt Barnes har ett nätverk som helhet ingen tydlig och klar ledare eller organisation. Varje per-
son kan uppleva sig som centrum, ergo, i nätverket men nätverket som sådant har inget klart centrum. 
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Barnes fann också skillnader mellan nätverk. I lokalsamhällen/stamsamhällen var relationerna tätare 
och relationerna mellan människor var multiplexa, d.v.s. de hade flera olika innehåll. I industri- och 
stadssamhällen var däremot maskorna i näten glesare och relationer mellan människor uniplexa, d.v.s. 
hade ett ensidigare innehåll. Samhällen ska inte uppfattas som endera av dessa poler utan fiskarsam-
hället i Norge kunde beskrivas som ett mellanting. Begreppet nätverk utvecklades därefter vidare, från 
att ha en strukturfunktionalistisk inramning, till en mer analytisk (Svedhem, 1985). 

Socialekologisk modell
Vid genomgång av litteratur om socialt nätverksarbete (Forsberg & Wallmark, 2005; Klefbeck 
& Ogden, 1995; Svedhem, 1985) refereras till den socialekologiska modell som formulerades av 
Bronfenbrenner (1974; 1979). Socialt nätverksarbete har således ett holistiskt perspektiv. Modellen 
beskriver individen ur ett samhälleligt helhetsperspektiv. Individen ingår i och påverkas av olika 
samhälleliga system. 

Uri Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ger, enligt Forsberg & Wallmark (2005), en 
dynamisk syn på en människas hela sammanhang av viktiga relationer. Relationerna omfattar både 
de system hon själv deltar i, mikrosystemen, och de hon omges av, mezzo- och exosystemen. Även 
makrosystemet, de övergripande samhällsfaktorernas betydelse, ingår i modellen. Enligt Bronfen-
brenner sker ett pågående samspel mellan de olika systemen och nivåerna. Ur individens perspektiv 
befinner sig denne i centrum i varje system i ett pågående tolkande samspel mellan systemen. Den 
professionelle ska uppfatta ömsesidigheten i individ- och miljörelationen i individens vardag och 
sociala sammanhang. Enligt den socialekologiska modellen innebär ömsesidigheten i relationer att 
individen teoretiskt och analytiskt ska uppfattas som ett handlande subjekt. Individen utvecklas i 
ett ömsesidigt samspel med omgivningen. 

Modellen har sin grund i interaktionistisk socialpsykologi teori och Lewins fältteori, framför allt 
genom sin betoning av människan som aktivt handlande subjekt, som utvecklas i interaktion med 
sin omgivning. Ett annat viktigt grundantagande är att individer tolkar sina upplevelser och skapar 
mening utifrån tidigare erfarenheter. Situationer och samtal tolkas av individen. Det individen 
upplever som verkligt gör hon utifrån sina subjektiva tolkningar baserade på tidigare erfarenheter. 
Individen söker på så sätt skapa mening, d.v.s. förståelse, för vad som händer henne i relationer till 
andra människor och i omvärlden. Enligt Lewin (1951) skapar individen på så sätt mentala kartor 
som hon navigerar efter. Med hjälp av dessa tolkar individen relationer, sina möjligheter och påver-
kar hur hon väljer att handla.

Värdegrund
Det grundläggande värdegrundsbegreppet inom nätverksarbete är empowerment. Det är ett svår-
fångat begrepp som saknar en entydig svensk översättning. I detta sammanhang kan det översättas 
med ”att ge makt åt”. Det kan beskrivas som en process som ska understödjas av den professionelle 
så att individen får en känsla av personlig kontroll samt förmåga att ta kontroll över sina omstän-
digheter och nå sina mål (Lindén, 2004). Klienten och dess privata nätverk är experter på sina liv. 
Med det avses att de har mer omfattande erfarenheter om sin livshistoria, sin vardagsverklighet och 
om sina relationer än den professionelle. Denne känner enbart till en mindre del av klientens liv 
eftersom de enbart möts och kommunicerar vid särskilda tillfällen. Individen och den professionelle 
har olika kunskaper, erfarenheter och information. Det är enligt värdegrunden nödvändigt för den 
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professionelle, t.ex. socialarbetaren eller läraren, att samverka med klienten eller eleven. Värdegrun-
den betonar att individen kan behöva stöd i problemsituationer men det finns flera olika lösningar. 
De ska skapas i samspel mellan klienten, nätverket och den professionelle alternativt i samspel med 
individen och dess nätverk, beroende på vilken form av socialt nätverksarbete det handlar om. 

Empowerment kan betraktas som ett nytt paradigm inom socialt arbete (se t.ex. Rappaport, 
1981, 1987; Andersson & Berkman, 1999; Lindén, 2004). Värdegrunden betraktas som demokra-
tisk och utjämnar maktpositionerna myndighet - klient och beskrivs som motsatt den expertroll 
och maktposition som den professionelle uppfattas ha, enligt ett traditionellt paradigm, paterna-
lism (Lupton & Nixon, 1999). 

Metoder i socialt nätverksarbete
”Kvalificerat nätverksarbete //…// syftar till att mobilisera och/eller intervenera i ett stöd-
jande nät av personer bland släkt, vänner och professionella.” (Socialstyrelsen, 2009, s16)

Benämningen kvalificerat nätverksarbete används av Socialstyrelsen (a.a.) som övergripande benäm-
ning på behandlings- och utredningsmetoder inom socialtjänstens öppna verksamheter för barn 
som drabbats av eller riskerar svårare psykisk ohälsa. Kommunerna tillfrågades av Socialstyrelsen 
(a.a.) i en enkätundersökning om vilka metoder och strukturerade arbetssätt som används inom 
 socialtjänstens öppna verksamheter för denna kategori barn. Inrapporterade metoder var Funktio-
nell familjeterapi (FFT)1, Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat familjearbete (LIHF)2, Familje-
rådslag, Nätverksmöte, Nätverkslag3 och Nätverksterapi. 

Nätverksterapi som begrepp står för alla behandlingsinsatser som ingår för att uppnå de terapeu-
tiska mål som överenskommits med klient, nätverk och terapeut. För närmare beskrivning av nät-
verksterapi, dess framväxt och tillämpning inom familjepsykologisk- eller psykosocialt behandlings-
arbete, hänvisas till Svedberg, red. (1985) samt till Forsberg & Wallmark (2005). Enligt Forsberg 
& Wallmark är socialt nätverksarbete ett övergripande begrepp för tillämpning av nätverksmetodik 
överhuvudtaget. I begreppet inryms både nätverksterapi och socialt nätverksarbete, metoder som 
det är viktigt att särskilja. Nätverkterapi bygger på en frivillig överenskommelse mellan behandlare 
och klient. Socialt nätverksarbete sker vid socialtjänsten inom en kontext för social kontroll. 

Den fortsatta genomgången avgränsas gentemot Nätverksterapi, Lösningsinriktat intensivt hem-
mabaserat familjearbete och Funktionell familjeterapi eftersom metoderna ligger utanför uppdraget. 

Den största mängd träffar på sökmotorn google och i databaser på sökordet ”socialt nätverks-
arbete” är  familjerådslag. Enligt Erkers & Nyberg (2001, s 6) ”...nätverksmöten som begrepp är ett 
samlingsbegrepp för en mängd olika metoder medan familjerådslag i många delar är mer specifikt 
preciserat.” Familjerådslag4 är en utredningsmetod där nätverket involveras i beslut om stöd och  

1 Funktionell familjeterapi. FFT är familjeterapi som vänder sig till familjer med barn med beteendeproblematik. Hänvisning till Hans-
son K, Cederblad M, Höök B. Funktionell Familjeterapi- en behandlingsmetod vid ungdomskriminalitet. Socialvetenskaplig tidskrift 
2000;7:231-43. 
2 Lösningsfokuserat intensivt hemmabaserat familjearbete. LIHF är ett strukturerat hemmabaserat program med intensiva insatser under 
vanligtvis sex månader. Insatserna berör många aspekter av barnets och familjens liv. Nätverket involveras i insatserna. (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2007, s6). 
3 Nätverkslag är en arbetsgrupp av särskilt utbildade socialarbetare i socialt nätverksarbete som planerar och leder nätverksmöten.
4  FoU- Södertörn har som viktigast uppgift att genom fältanknuten forskning utveckla socialt arbete med fokus på individ-och famil-
jeomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri. FoU-Södertörn har genomfört ett antal studier och konferenser om familjeråd inom olika 
verksamhetsområden och publicerat ett antal forskningsrapporter om familjerådslag.
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resurser för att uppfylla de behov som socialsekreteraren kommit fram till i sin utredning att den 
unge har behov av. Nätverkets handlingsplan ska godkännas av socialsekreteraren om den inte stri-
der mot lag.

Den fortsatta texten fokuserar strukturerade nätverksmöte. För tydlighets skull inleds framställ-
ningen med nätverkskartan.

Nätverkskarta
En metod i socialt nätverksarbete är konstruktionen av nätverkskartan. I denna ingår klientens pro-
fessionella såväl som viktiga privata relationer. När klienten konstruerar kartan framträder nätverket 
med dess komplexitet av relationer, vilket synliggörs för klienten själv och för socialarbetaren vilka 
relationer som finns i klientens sociala nätverk. 

Nätverkskartan kan användas i flera olika syften 
och innehållet ritas på olika sätt. Konstruktion 
av en nätverkskarta ingår som del i behand-
lingsprocessen. Den kan användas inför pla-
nering av nätverkmöte som underlag för vilka 
personer som klienten vill bjuda in. Bilden är 
hämtad ur Forsberg & Vallmark, 2005, s 57.

Strukturerat nätverksmöte
Strukturerade nätverksmöten är den vanligaste formen inom socialt arbete. Enligt Klevberg & 
 Ogden (2003, s162) liknar strukturerade nätverksmöten ett strukturerat samtal. Nätverkmötet leds 
av utbildade gruppledare i socialt nätverksarbete. 

På nätverksmötet diskuteras vilka resurser om behövs för att stödja den unge i framtiden. Vid 
nätverksmötet deltar både huvudpersonen, personer ur dennes privata nätverk samt myndighets-
personer (socialarbetare och t.ex. lärare, polis). Samtliga medverkande vid nätverksmötet ska ha 
blivit informerade om anledningen till mötet. Om sekretesskyddade uppgifter kommer att lämnas 
måste familjen, och den unge beroende på dess ålder, ha skrivit på en tillåtelse att sekretessen hävs 
under mötet. Syftet med nätverksmöten är att mobilisera stöd för eleven genom att nätverket invol-
veras i en gemensam planering. 

Den grundläggande modellen för metoden strukturerade nätverksmöten följer ett mönster som 
benämns nätverksspiralen (Forkby, 2006; Klefbeck & Ogden, a.a.). Den teoretiska grunden för den 
spiralliknande modellen utvecklades i USA av Speck & Attneaves (1975) i deras psykoterapeutiska 
familjearbeten samt med stöd av Attneaves kunskaper om Cherokee- och Delawarekulturernas råd-
slagsmöten. De fann att när motsättningar bearbetats och allianser bildats utvecklades ett djupt och 
kraftfullt dynamiskt mönster i nätverket.

Under mötet är det gruppledarnas uppgift att lotsa deltagarna genom spiralens olika faser och 
ta ansvar för att samtligas röster blir hörda. Det är nuet och särskilt framtiden för klienten som ska 
fokuseras i samtalen, inte att finna skuld och syndabockar. Vanligt är att gruppledarna använder 
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lösningsfokuserat förhållningssätt. Övergången mellan de olika faserna markeras av gruppledaren 
genom sammanfattning av vad som diskuterats och skrivits ner på t.ex. blädderblock under fasen. 

Enligt Forsberg & Wallmark (2005) innehåller nätverksspiralen 6 faser: 
1.  ”Retribaliseringsfasen: Benämningen kommer från engelska re-(åter) och tribé (stam), och be-

tecknar alltså processen varunder nätverket ”åter blir en stam”. Nätverket samlas i en formalise-
rad eller icke-formaliserad ritual. Gamla kontakter upplevs och nya uppstår. Deltagarna blir en 
grupp med en gemensam, formulerad uppgift. 

2.  Polariseringsfasen: Skilda uppfattningar och motsättningar kommer fram och ventileras. 
3.  Mobiliseringsfasen: Förslag till lösningar börjar komma. Men ännu är inte mötesdeltagarna redo 

att formera sig för en gemensam strategi. Ännu kan mötesdeltagarna inte fatta gemensamma 
beslut, som kan leda till en avgörande förändring av situationen. Lösningsförslagen faller, hur bra 
de än är. Det nya systemet är ännu inte redo att födas. 

4.  Depression: Aktiviteten avtar och en stämning av uppgivenhet sprider sig. Till sist tycks alla grip-
na av en upplevelse av gemensam hopplöshet och otillräcklighet ”alla goda ansatser till trots”.

5.  Genombrottsfasen: I den gemensamma upplevelsen av depression finner deltagarna känslomäs-
sigt varandra på en djupare nivå. Ur denna erfarenhet föds genomförbara förslag. Mötet når sitt 
genombrott. Lösningar skapas och nya samtal föds, först försiktigt och trevande, sedan med allt 
större frimodighet. Ett nytt system är i vardande. 

6.  Utmattning/hänförelsefasen: Deltagarna är trötta och slutkörda, samtidigt som en stämning av 
lättnad och upprymdhet på en högre nivå infinner sig. Grupprocessen går mot retribalisering på 
en högre nivå och en ny spiral.” (s140) 

Syfte med nätverksmötet och sammansättningar av deltagare vid mötet kan variera. Med fullskaliga 
nätverksinterventioner avses att ett stort antal personer träffas för att tillsammans hantera ett pro-
blem. Med dialogmöten avses att ett antal personer träffas för att undersöka den språkliga konstruk-
tionen av verkligheten. Strukturerade nätverksmöten är, som nämnts ovan, den vanligaste formen 
inom socialt arbete. Strukturen/nätverksspiralen är framför allt tydlig vid fullskaliga nätverksmöten 
(Forkby, 2006). Ett nätverksmöte varar mellan 3-4 timmar.

Exempel på tillämpning av metoden strukturerat nätverksmöte
Nedan ges exempel på tillämpning av strukturerat nätverksmöte, hämtade från Forkby (2006) ut-
värderinga av Ung och Trygg-programmet i Göteborg, delrapport II. Programmet är ett samarbete 
mellan socialtjänst, skola, polis, åklagare och bostadsföretag. Verksamheten vänder sig till kriminel-
la ungdomar eller ungdomar som är i riskzonen att utveckla kriminalitet. I verksamheten används 
metoden strukturerade nätverksmöten. 

Enskild huvudperson, ex Ung & Trygg
Mötet beställs av socialsekreterare av nätverkslaget. Nätverkslaget planerar, bjuder in de som ska 
delta samt leder mötet.

Innan mötet äger rum, i samband med planeringen, används nätverkskartan som ett hjälpmedel. 
Inbjudan lämnas till representanter från det professionella nätverket (lärare, polis, socialsekreterare, 
fritidsverksamhet t.ex.) samt representanter från huvudpersonens privata nätverk (familj, släkt, vän-
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ner). Nätverksmötet planeras därefter vid olika förmöten av nätverkslaget och själva mötet leds av 
två medlemmar ur nätverkslaget. Mötesstrukturen följer i stor utsträckning nätverksspiralen. 

Mötesdeltagarna samlas utanför möteslokalen och går därefter gemensamt in när dörren öpp-
nas. I lokalen finns ”fika” och deltagarna sitter i ring. Nätverkslaget använder blädderblock under 
mötet. I den inledande fasen ingår, förutom att deltagarna presenterar sig och den relation de har 
till huvudpersonen, att de även skall yttra något positivt om huvudpersonen. Det skrivs därefter 
upp på blädderblocket av nätverkslaget som läser upp de positiva uttalandena när samtliga yttrat 
sig. Därefter svänger mötet till att tala om de problem som huvudpersonen har, trots det positiva 
som yttrats om denne av nätverket. Nätverkslaget leder mötet med hjälp av olika samtalstekniker så 
att faserna i spiralen gås igenom. Om depressionsfasen inte infinner sig spontant gör nätverkslaget 
någon form av ”inspel” för att deltagarna skall komma i kontakt med och känna sin oro. Depres-
sionsfasen anses särskilt viktig vid fullskaligt nätverksmöte men används även vid strukturerade 
möten. Fasen avslutas oftast med fikapaus och under den är det vanligt att deltagarna fortsätter att 
samtala i mindre grupper om vad som diskuterats. 

Fas fem benämns inom Ung och Trygg som problemlösningsfasen. Under denna fas kan nätverks-
laget be de professionella samtala som ”reflekterande team”. Med det avses att de professionella för 
en dialog inför övriga deltagare, som enbart får lyssna, om sin oro och frustration. Syftet är att dia-
logen ska föra mötesprocessen framåt vilket mobiliserar gruppen. Övriga deltagare kommer att rea-
gera på innehållet i dialogen och relatera oro och frustration till egna  reflektioner. Fas sex benämns 
planeringsfasen och under denna ska det ha föreslagits ett antal lösningar som vägs samman till en 
handlingsplan. Vanligt är att varje deltagare får en uppgift i handlingsplanen. Forkby beskriver även 
en sjunde fas, avslutningsfasen. Under denna värderar deltagarna mötet och planeringen. Avsikten 
är att deltagarna ska skiljas åt som en grupp, en ”allians”, vars syfte är att stödja huvudpersonen 
utifrån handlingsplanen.

Skolklass 
I Forkby (a.a.) beskrivs även nätverksmöte med skolklass. Inom ramen för sitt arbete inom Ung och 
Trygg-programmet arbetar ett av nätverkslagen även med nätverksmöten i skolklasser. Vid dessa 
deltog skolpersonal, föräldrar och elever. Mötena föranleddes av att klassen fungerade mycket  dåligt 
enligt skolpersonalen. 
Deltagarna placeras i en stor ring. Föräldrar och elever får inte sitta intill varandra. Lärare beskriver 
situationer i klassrummet som därefter diskuteras. Under mötena  fattar föräldrar och elever beslut 
om vilka uppföranderegler som ska gälla.

Forskningsstöd för metoden nätverksmöte
Sökning i olika databaser, bibliotek och via sökmotoret på Internet, med sökord socialt nätverksar-
bete, ger träffar som rör metoden nätverksmöte. Endast en träff innehåller text om skola och ingår 
i den externt genomförda programutvärdering, Ung och Trygg, Göteborg, som redan hänvisats till. 
Ingen träff på socialt nätverksarbete i skolan. Den evidensbaserade externa vetenskapliga forskning 
eller utvärdering som eftersökts och avser socialt nätverksarbete i skolan förefalla saknas. 
Formella nätverkmöten d.v.s. professionella samordnings- och samverkansmöten, faller utanför 
kunskapsuppdraget.
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Det förekommer överhuvudtaget få träffar vid sökning i databaser och på Internet som rör soci-
alt nätverksarbete och nätverksmöte som metod. Nätverkslag förekommer enligt sökningen i flera 
kommuner men deras sociala nätverksarbete verkar inte vara beforskat. De träffar som kommer upp 
är i huvudsak på Familjerådslag. Ingen träff på Familjerådslag i skolan. 

I detta avsnitt presenteras först de två externt genomförda utvärderingar (Forkby, 2006; An-
dersson, 2009) som enligt sökningen kan vara de enda som genomförts. De presentationer som 
getts ovan om nätverksmöten är hämtade från Forkby. Därefter presenteras kortfattat den enda 
avhandling som i viss mån handlar om socialt nätverksarbete/familjesamverkan, men med fokus på 
 implementeringsproblem. 

Ung & Trygg
Ung och Trygg syftar till att utveckla det förebyggande sociala arbetet såväl som stödet till ungdo-
mar i riskzonen. Ung och Trygg är ett program som skapades i samband med att det skett ett antal 
uppgörelser inom kriminella gäng i Göteborg under 2000-2004. Enligt en utredning inom polisen 
rekryterades i huvudsak gängmedlemmarna från fyra av stadens stadsdelar. Ett politiskt beslut gav 
Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att genomföra en bred samverkande satsning i dessa stadsde-
lar. Efter något år kom den att gälla hela Göteborg. I samarbetet ingick socialtjänsten, skola, polis 
och åklagare samt bostadsföretag. Programmet har sedan start följts av forskare. Fyra delrapporter 
har presenterats som finns att ladda ner från Internet. (www.utg.goteborg.se/sv/Om-verksamheten/
Forskning-om-ung-och-trygg/)

I delrapport II utvärderas socialt nätverksarbete med fokus på nätverksmöte som metod. 
I Ung och Trygg kommer initiativet till nätverkslaget från socialsekreterarna, vilket innebär  enligt 

Forkby, att metoden är inlemmad i myndighetsutövningens praktik. Frågor som studien skulle be-
svara var: Vad innebär det för nätverksarbetets praktik, och hur ser relationen ut mellan ett styrt 
uppdrag och att de enskilda ska få ett stort inflytande? Hur uppfattar deltagarna metoden?(s11)

Empirin i studien har samlats in med stöd av observationer av nätverksmöten, intervjuer och 
enkäter med deltagare. 

Resultatet av observationerna av nätverksmöten är att metoden kan vara synnerligen dynamisk 
och skapar allians bland deltagarna. Mötet dynamiska karaktär och grupprocesser kan leda till 
 offentliggörande som i stunden kan ha känts riktigt för deltagare. Det kräver att gruppen deltagare 
känner trygghet i gruppen och har kapacitet att även efter mötet kunna hantera information av 
identitetsnära natur. Möteslogiken kan i det närmaste kräva att deltagarna formas samman, offent-
liggör, går in i depression för att därefter i allians finna lösningar.

Det kräver etisk vaksamhet hos nätverksledarna inför de gruppdynamiska processer som sätts 
igång vid nätverksmötet. Det är en balansgång för dem att hantera vad som bör hanteras och föras 
fram i offentligheten och vad som krävs för att nätverksmötet ska fungera.

Det gäller också för nätverksledarna att uppmärksamma skillnaden mellan att övertala och över-
tyga, för att inte mötesformen ska fungera som ett dolt maktinstrument. När möten ”gick på 
tomgång” bad nätverksledarna de närvarande socialarbetarna att föra en reflekterande dialog om 
den oro och frustration de kände. Det ledde därefter å ena sidan till offentliggörande och diskus-
sion men å andra sidan kan det förstås som att mötet kan fungera som en dold maktutövning. De 
professionella har genom sin kunskap om mötesformen och vana att formulera sig i enlighet med 
 möteslogiken ett stort försprång framför deltagare ur det privata nätverket. Å andra sidan kan det 
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leda till att det privata nätverket uppfattar behovet av stöd och att allianser skapas för  lösningar.
Resultat från 9 intervjuer och 147 enkäter (svarsfrekvens 50%) är att deltagarna uppfattade nät-

verksmötet som positivt. De uppgav att det varit särskilt viktigt att även positiva saker, egenskaper 
eller kapaciteter framkom. Deltagarna kände att de hade kommit till tals och blivit lyssnade på. 
Positivt var även att höra en samlad grupps synpunkter. 

Hur livssituationen för den unge förändrats efter nätverksmötet går inte att utläsa som samlat 
resultat. Det som framträder i rapporten är att oron för den unge förflyttats. Före nätverksmötet 
angavs den största oron gälla den unges familjesituation medan efter nätverksmötet oron förflyttats 
till att gälla drogsituationen. Oron har varken ökat eller minskat utan ändrat karaktär. 1 av 10 angav 
oro för kriminalitet.

Forkby skriver att metoden synes fungera väl som samordning och för att komma fram till 
gemensamma ståndpunkter men behöver kompletteras alternativt vidareutvecklas för att bli en 
del i en kontinuerlig positiv utvecklingsprocess. Ett resultat i studien var att handlingsplaner som 
bestämdes vid nätverksmötena vanligtvis inte följdes upp genom stöd till det privata nätverket. 
Uppföljningsmöten beslöts men kom ofta inte till stånd. Det är socialsekreteraren som  beställer 
nätverksmötet av nätverkslaget och också denne som ska beställa uppföljningsmöten. 

Studiens visade att socialt nätverksarbete kan vara synnerligen kraftfullt i att skapa allianser och 
väcka gruppdynamiska processer. Metodens kraftfullhet kräver etisk vaksamhet så att metoden inte 
blir en dold maktutövning. När goda processer startas under nätverksmötet krävs kontinuerligt stöd 
och uppföljning för att de ska fortleva. 

Nätverksmöte i klassrum
Ett nätverkslag inom Ung & Trygg arbetade även med nätverksmöten i skolklasser. I Forkbys studie 
ingår även deras verksamhet. Empirin består av observationer, intervjuer och enkäter.

Nätverksmötena genomfördes som en form av fullskaliga nätverksmöten. Cirka 50 personer var 
närvarade. Deltagare var skolpersonal, föräldrar och elever. Den övervägande delen av deltagarna 
angav att de hade kommit till tals under mötet. Mötets storlek kan vara en anledning till att några 
elever inte upplevde att de kunnat komma till tal. Mötesformen är storgrupp och mötet leds av 
nätverkslaget. Deltagarna fann det värdefullt att mötet beslutat om regler för elevernas uppförande. 
Ett resultat av mötet som föräldrar lyfte fram var att de fått bättre kännedom och kontakt med bar-
nets skolkamrater. Uppföljningsmöten bestämdes men genomfördes inte. Situationen i klassen var 
direkt efter mötet förändrad till det bättre, enligt lärarna, men efter någon tid (som innefattade ett 
lov) märktes inga positiva förändringar. 

Resultat i studien är att nätverksmöte i skolklasser kan innebära temporära allianser och leda till 
beslut om lösningar. För att förändringsprocessen ska vidmakthållas och fortskrida krävs uppfölj-
ning av nätverkslaget. Uppföljningen bör, enligt Forkby, inte ligga på lärare utan ingå som en del i 
nätverkslagets uppgifter. Studien ger inget forskningsstöd för socialt nätverksarbete i skolan, så som 
det bedrevs.

Hållplats 8 
Hållplats 8 (H8) på Rosengård i Malmö är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten för unga. 
Verksamheten är ett alternativ till sluten ungdomsvård för unga kriminella med aggressivt beteende. 
Insatser ges under sex månader eller längre. Ungdomen bor kvar i hemmet. Verksamheten genomsy-
ras av socialt nätverksarbete. Vid verksamheten tillämpas även KBT-metoderna ART (multimodal) 
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och KSL (kognitiv). Verksamheten har utvärderats av en extern utvärderare, Andersson (2009). 
Syftet med utvärderingen var:

att beskriva utvecklingen och förändringen av H8 sedan starten i januari 2005,
att beskriva, diskutera och värdera H8:s förändringsarbete (ART, KSL, nätverksmöten och 
vardagligt socialt arbete) av de unga med ett kriminellt och aggressivt beteende,
att redogöra för och analysera de ungas berättelser om hur förändringsarbetet på H8 fungerar 
och har fungerat.

Empirin har samlats in med stöd av observationer av nätverksmöten och intervjuer med ungdomar 
och personal.

”En av de första väsentliga uppgifterna för H8-teamet, när en ung person väl skrivits in, är 
att i tålmodigt samarbete med den unge kartlägga dennes privata och professionella nätverk. 
Kartläggningen går bland annat ut på att ta reda på om det finns prosociala förebilder i den 
unges närmaste sociala omgivning som kan mobiliseras för att bidra till att påverka dennes 
kriminella eller aggressiva beteende och tänkande i önskvärd riktning.” (s197)

Vid skapandet av nätverkskartan påbörjas byggandet av relationen mellan H8-teammedlemmen 
och den unge. Kartan tjänar också som utgångsläge för vem som ska bjudas in till de tre nätverks-
möten som är obligatoriska inom sexmånadersperioden. Mötena hålls av nätverksgruppen. Vid 
nätverksmötena sker informationsutbyte och mobilisering av nätverket som stöd för den unge. 
Nätverksmötet på H8 kan innefatta familjemedlemmar, nära släktingar, idrottsföreningar, praktik-
plats, skola, socialsekreterare och polis. Deltagarna väljs vanligtvis ut av den unge och dennes familj 
i samråd med nätverksledare och socialsekreterare. Enligt nätverksmötes värdegrund bör förhål-
landena professionella och privat nätverk vara 50/50 för att utjämna maktförhållanden. Andersson 
skriver att det vanligtvis var en dominans av professionella som deltog vid de mötena han tagit del 
av. Anledningarna kan vara att flera av familjerna inte hade några släktingar i Sverige eller inte hun-
nit skaffa vänner som de menade var tillräckligt insatta i situationen. 

Andersson uppfattade att nätverksmötet följde den s.k. nätverksspiralen även om Nätverksgrup-
pen inte uttryckligen följer strukturen. Enligt nätverksgruppen kan långa möten trots det ha ka-
raktären av olika faser med ned-och uppgångar även om det inte är en medveten strategi från 
mötesledarens sida. 

Ungdomarnas upplevelser av nätverksmöten varierade beroende på innehållet i den feedback de 
fått om de fått positiv feedback för framsteg eller t.ex. negativ kritik för att de skolkat från skolan. 
Ansvarig socialsekreterare kunde även ha hotat med placering vid HVB hem p.g.a. återfall i brott. 

”H8:s sociala nätverksarbete är en svår balansakt mellan att vara tydlig med vilka konsekven-
ser det får för den unge om han eller hon begår nya brott och ett lösningsfokuserat arbete där 
det gäller att berömma framgångar samt att uppmärksamma och bygga vidare på det positiva 
eller friska i den unges liv.” (s200)

En värdering Andersson gör av nätverksmötet är att det fungerar även vid mer kritiska tillfällen för 
att motivera den unge om fördelarna med att ändra sitt beteende. Skälet till det är att den unge får 
lyssna till när personer som denne har emotionell anknytning till samlas och berättar sina versioner 
av hans/hennes liv. Deras berättelser speglas i varandra när de berättas vid samma möte. Andersson 
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skriver att tillsynes olösliga dilemman och situationer kan finna nya lösningar och nya relationer. 
En central byggsten i H8-teamets sociala nätverksarbete är att beslut och mobiliserat stöd följs 

upp och understöds av H8-teamet. De håller kontinuerlig kontakt och stödjer det privata nätver-
ket. H8-teamet samarbetar kontinuerligt med det övriga nätverket för att kontrollera och ge stöd. 
Det är teamets uppgift att kommunicera och hålla sig kontinuerligt uppdaterad med det profes-
sionella nätverket och genast få kännedom om den unge begått nytt brott. De ska snarast kontaktas 
av skolan vid skolk eller bråk på skolan. De skapar också kontakter med aktörer som på sikt kan bli 
värdefulla. Vardagligt samarbete och stöd ges även till nätverket och vardagligt psykosocialt stöd till 
den unge. I verksamheten ingår också insatser med individualpsykologiska KBT-metoder. 

Tre huvudsakliga skäl framträdde i intervjuer med de unga varför de har för avsikt att sluta begå 
nya brott: 

H8-teamets engagerade psykosociala arbete, de unga upplevde att de fått starkt stöd av teamet och 
ville inte svika dem.

De önskade få en bättre och djupare relation till sina föräldrar (oftast modern), de tillbringade mer 
fritid i hemmet och med familjen och har börjat prata mer med sina föräldrar (oftast modern), de 
behövde inte ljuga längre om vad de gjort eller var de varit.
De ville gå en bättre framtid till mötes, några hade bestämt sig innan H8-tiden, andra efter hand. De 
som angav att de ville gå en bättre framtid till mötes var noga med att betona att det var enbart de 
som kunde bestämma om de kunde sluta begå brott. 

 
”När det specifikt gäller ART:s, KSL:s och nätverksmötenas påverkan för att sluta begå brott 
hade de unga svårt att rangordna eller urskilja vilken metod eller situation som hade haft störst 
påverkan. Merparten berättade att ART, KSL och nätverksmötena hade haft en viss påverkan, 
men att det absolut viktigaste var de vardagliga psykosociala samtalen med H8-teamen. Detta 
gällde oavsett om de pratade med H8-teamen i samband med ART, KSL, korpfotboll, vecko-
slutsläger eller vid mer vardagliga tillfällen. Trots att de hade mycket svårt att rangordna ART:s, 
KSL:s och nätverksmötenas påverkan för att sluta begå nya brott berättade flera unga dock att 
de hade haft nytta av den strukturerade träningen i verkliga gatusituationer. ” (s203-204)

Behandlingssammanbrott förekom endast i ett fåtal fall under 2005, 3 av 19. Anledning var sto-
ra brister i familjestödet. Under 2006 och 2007 inträffade inga behandlingssammanbrott, 0/20 
 respektive 0/11. Även brottsmisstankar mot unga med insatser från H8 förefaller ha minskat. 35 
unga var misstänkt för 330 brott före inskrivning vid H8. Under inskrivningsperioden för 97 och 
efter utskrivning 88 brott. 

”Den mest tillförlitliga slutsatsen är att H8 högst sannolikt har bättre återfallsfrekvens än den 
slutna ungdomsvården, även om urvalet av unga kan skilja sig åt. Med tanke på att H8 skrev 
in de tyngst brottsbelastade i stadsdelen 2005–2006 är de unga som skrivits in därefter möj-
ligen inte lika brottsbelastade som unga inom den slutna ungdomsvården. (s208)

Andersson skriver att det är för tidigt att jämföra resultat av sluten vård och öppenvårdsverksamhet 
vid H8. H8 har enbart funnits ett fåtal år. Anderssons skriver att sluten- respektive öppenvård byg-
ger på olika pedagogiska tankemodeller vilket försvårar jämförelser. 
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Avhandlingar
Den enda svenska avhandling som i någon mån behandlar socialt nätverksarbete och nätverksmöte 
är Gudrun Elvhages avhandling (2006) Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbete vid 
särskilda ungdomshem. Lunds universitet, Doktorsavhandling i Socialt arbete, 23. Den presenteras 
här eftersom den innehåller ett intressant resultat när ledningen önskar implementera ett förändrat 
arbetssätt och synsätt.

Empirin består av genomgång av dokument och skriftligt material, främst statliga utredningar 
och betänkanden från 1945 fram till 2000 samt en fallstudie baserad på intervjuer med 30 personer 
från fem olika ungdomshem. 

I avhandlingen beskriver och granskar hon kritiskt utvecklingsarbeten inom ungdomsvården. 
Utvecklingsarbetet vid de fem studerade ungdomshemmen fick olika inriktning. Statens institu-
tionsstyrelse har svårigheter att påverka vad som faktiskt sker vid de enskilda hemmen, enligt stu-
dien. Den rationalitet som styr top-down organisationer baseras på varuproduktion och fungerar 
inte i människobehandlande organisationer. Själva inriktningen på familjearbete / nätverksarbete 
kan dessutom kollidera med traditionella föreställningar om olämpliga familjer, skriver författaren. 
Det kan upplevas som en paradox för personal att de ska samarbeta och uppfatta föräldrar som vik-
tiga att samverka med i behandlingsarbetet när barnet är placerat på institution med tvång. 

Uppsatser
Vid sökning på Uppsatser Google Scholar kom två träffar som rör socialt nätverksarbete. Ingen rör 
socialt nätverksarbete i skolan. De två som påträffats redovisas dock här.

 
Examensarbete: Du är inte ensam: - Användningen av nätverkskartan i barnskyddet, en kvalitativ 
studie ur professionellas perspektiv. Finsk studie.
Johanna Grankvist, 2010

Syftet med denna studie var att ge ökad kunskap om nätverkskartan och dess användbarhet 
i arbetet med barnskyddets klienter, utifrån de professionellas perspektiv. Empirin består av in-
tervjuer med sju handledare vid familjestödscentrat. Studiens resultat är att de intervjuade ansåg 
att nätverkskartan var en bra och lätt metod att använda vid diskussion med klienterna om deras 
sociala nätverk. Ett ytterligare resultat är att det viktigaste enligt de intervjuade handledarna var att 
diskutera det sociala nätverket med klienterna men att hur detta sker kan anpassas efter situationen. 
Både positiva såväl som negativa erfarenheter lyftes fram i intervjuerna. Enligt resultaten kan nät-
verkskartan eventuellt bidra till empowerment hos klienterna men nätverkskartan kan även förvärra 
klientens psykiska tillstånd beroende på hur kartan och dess innehåll upplevs av klienten. 

Magisteruppsats: Samverkan pågår – Stanna till vid Hållplats 8 
Michael Andersson och Iréne Davidsson
Malmö högskola, Socialt arbete, 2007 

”Studien är en kvalitativ undersökning baserad på intervjustudie med nio anställda inom ett 
formellt nätverk bestående av socialtjänst, skola och polis. Syftet med uppsatsen är att belysa fram-
gångsfaktorer och brister i samverkan och nätverksarbetet kring socialtjänstens öppenvårdsarbete 
bland unga kriminella på Rosengård. Resultatet visar att det krävs stor förberedelse och stort enga-
gemang från ledningen och att det krävs också engagemang från övriga aktörer om samverkan ska 
fungera.” (Abstract)
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Sammanfattning 
Uppdraget var att söka forskningsstöd för socialt nätverksarbete i skolan. Ett centralt innehåll i 
socialt nätverksarbete är metoden nätverksmöte. Trots noggrann sökning i databaser förefaller det 
saknas forskningsstöd för metoden nätverksmöte i skolan. 

Socialt nätverksarbete är en benämning på sociala insatser som beaktar och tar i anspråk klientens 
sociala sammanhang. När professionella hjälpare, t.ex. socialarbetare, intresserar sig för problemets 
miljö och betraktar klientens hela sociala sammanhang tillämpas ett nätverksperspektiv (Forsberg 
& Wallmark, 2005). 
Enligt Forsmark & Wallmark (a.a.) är ett nätverk: 

”de människor som samverkar - frivilligt eller ofrivilligt - runt den problematik som fört en 
hjälpsökande person till en hjälpare.”(s13) 

Socialt nätverksarbete är ett övergripande begrepp som bygger på en holistisk syn på individen. 
Det är väl grundat i teori utifrån den socialekologiska modell som formulerades av Bronfenbrenner 
(1974; 1979). Modellen beskriver individen ur ett samhälleligt helhetsperspektiv.

Den socialekologiska modellen har sin grund i interaktionistisk socialpsykologi teori och Lewins 
fältteori framför allt genom sin betoning av människan som aktivt handlande subjekt, som utveck-
las i interaktion med sin omgivning.

Socialt nätverksarbete är ett alternativ till individbaserat socialt arbete. Det gemensamma för 
olika metoder inom socialt nätverksarbete är att stärka och mobilisera nätverket. Nätverket involve-
ras som stöd för individens förändringsprocess. (Klefbeck & Ogden, 2003)

Socialt nätverksarbete inrymmer flera olika metoder. En central metod är nätverksmötet. Vid 
dessa möten träffas klienten och inbjudna från det professionella nätverket och privata nätverket. 
Mötet leds av särskilt utbildade nätverksledare. Syftet med mötet är att mobilisera nätverket att 
stödja individens förändringsprocess, beroende på den handlingsplan som skapas under mötet, även 
genom konkreta insatser

Två externt genomförda utvärderingsstudier (Forkby, 2006; Andersson, 2009) har presenterats i 
texten. 

I Forkby (2006) studerades, förutom nätverksmöten med ungdomar med kriminell problema-
tik, även nätverksmöte i klassrum, även om det inte utgjorde det egentliga fokus för utvärderingen. 
I skolan genomförde nätverkslaget nätverksmöten i skolklasser med dålig stämning i klassen. Vid 
nätverksmötet medverkade eleverna och deras föräldrar samt skolpersonal, sammanlagt ca 50 perso-
ner. Ett resultat i studien är att förändringsönskan som väcks under nätverksmöten och den allians 
som deltagarna bildar måste hållas vid liv genom uppföljningar, vilket inte skedde. Situationen 
återgick efter en tid till att bli som den varit förut i klassen. Uppföljningarna kan inte, enligt Forkby, 
ligga på skolan utan på nätverkslaget. 

Utvärderingen gav inte något forskningsstöd för nätverksmöten i skolklass, i den form det bedrevs. 
Mötesformen är en dynamisk process men behöver följas upp. Nätverksmöten i skolklasser behöver 
utvecklas i hur stöd kan ges till nätverket mellan uppföljningsmötena och följas av externt genom-
förd forskning. 

Överhuvudtaget förefaller nätverksmöte som metod behöva ingå som en del i det sociala arbetet 
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och inte betraktas som en metod, som separat insats, i förändringsarbete. I de två forskningsstudier 
som refererats, Ung & Trygg i Göteborg samt Hållplats 8 i Malmö, framträdde olika förhållningssätt till 
huruvida nätverksmötet användes som separat metod. 

I Ung & Trygg förefaller nätverksmöten ha varit separata möten, utan uppföljning. Även om 
uppföljningsmöten planerades var det vanligt att de inte blev av. Forkbys slutsats är att för att nät-
verksmötet ska bli en mobiliserande kraft, även utanför mötet, krävs uppföljning och stöd.

I Hållplats 8 finns inskrivet i behandlingsprogrammet att tre nätverksmöten ska hållas. I tiden 
däremellan är en av grundprinciperna i verksamheten att det är H8-teamets uppgift att flera gånger 
i vecka ha kontakt med det professionella och privata nätverket. 

I Forkbys studie diskuteras ”etisk vaksamhet”. Det krävs av nätverksledarna vid mötet att de 
kan balansera de dynamiska processer som nätverksmöte innebär. Strukturen vid mötet kan leda 
till offentliggöranden som å ena sidan för mötet framåt men å andra sidan mötesdeltagarna kan ha 
svårigheter hantera efter mötet. Nätverksledarna och de professionella har kunskaper och vana vid 
att medverka vid möten och formulera sig i enlighet med strukturen. Det kräver etisk vaksamhet 
så att mötet inte fungerar som en dold maktutövning motsatt den demokratiska mötesform den 
antas ha.

Nätverksmöten kan få funktionen att överlämna till det privata nätverket att lösa och mobilisera 
resurser i förändringsarbete. Det handlar då inte om gemensam mobilisering av professionella och 
privata nätverk utan om ett överlämnande till det civila samhället, vilket jag uppfattar att socialt 
nätverksarbete inte har som syfte.

Socialt nätverksarbete i skolan, utifrån H8s modell, kan utvecklas till en metod med nätverks-
möte som en del i arbetet där inte nätverksmöte ses som en isolerad insats. En central hörnsten i 
H8-teamets sociala nätverksarbete är att beslut och mobiliserat stöd på nätverksmöten följs upp och 
understöds av H8-teamet. 

Utvecklingen av socialt nätverksarbete i skolan behöver följas av extern forskning.
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7 Orosamtal
Margareta Cederberg

I detta kapitel presenteras en metod för att stödja socialarbetare i att förbereda sig för och genom-
föra samtal med vårdnadshavare om oro för barnets framtida utveckling. Metoden har utvecklats 
i samverkan mellan forskare vid STAKES1 utvecklingschef Esa Eriksson och Forskningsprofessor 
Tom Erik Arnkil och socialarbetare. Den har utvecklats under åren 1996-2004 utifrån diskussioner 
vid kurser och konferenser och har under tiden prövats och förfinats. 

Bakgrund till metodutvecklingen är, enligt Eriksson & Arnkil, socialarbetares osäkerhet hur de 
ska hantera den oro de känner för framtida utveckling för barnet, när de känner att de resurser som 
finns i familjen och nätverket och/eller som tillförts, inte är tillräckliga. Oron gäller inte enbart 
barnet situation, utan även socialarbetarens egen oro för hur relationen till vårdnadshavarna kan 
påverkas när socialarbetaren formulerar sin oro. Det gäller både om stödrelationen funnits en längre 
tid eller om den är i uppbyggnadsskedet. Påverkas relationen negativt får det återverkningar på sam-
arbetet kring barnet. Rädslan för att skapa svårigheter i samarbetet med vårdnadshavaren kan vara 
ett hinder för socialarbetare att ta upp och prata om sin oro för barnets framtidiga utveckling. 

Enligt Eriksson & Arnkil är avsikten med metoden att ge stöd åt socialarbetare att genom reflek-
tion förbereda sig för och genomföra svåra samtal. 

Författarna menar att socialarbetare ska utgå från sin oro, som de benämner subjektiv oro.

Subjektiv oro
Socialarbetarens oro är subjektiv och beskrivs som en intuitiv bild skapad av kognitiva, emotionella 
och moraliska element. 

Socialarbetarens förståelse skapas i varje situation/klientrelation av socialarbetarens intuitiva 
bild. I den intuitiva bilden ingår socialarbetarens, känslor och förpliktelser (moral). 

Kunskapen, det kognitiva elementet, regleras av socialarbetarens teoretiska kunskaper, arbetser-
farenhet och livshistoria. Känslor, det emotionella elementet, inbegriper de känslor som interaktio-
nen och situationen väcker hos socialarbetaren. Det moraliska elementet innehåller dels vad social-
arbetaren bedömer är rätt eller fel samt även vad denne uppfattar sig vara förpliktigad att göra. 

Enligt författarna är det kombinationen av dessa element som skapar den subjektiva oron och 
som ska leda till att socialarbetaren handlar. Hur stor oron är ska vara avgörande för socialarbetarens 
handlande. (s21-23)
I metoden ingår följande frågor som socialarbetaren ska reflektera över före mötet: 

”Vad bekymrar dig?” ”Vad väcker din oro i barnets/den unges situation?” ”Vad händer om du 
inte tar upp din oro och samtalar om den?” 

” I vilka ärenden/situationer upplever barnets/den unges vårdnadshavare att du stöder honom/
henne? Finns det ärenden/situationer då han/hon/de kan uppleva dig som hot?

”Vilkar styrkor och resurser kan du se hos barnet/ den unga och i den aktuella situationen? ”Vad 
kunde du berätta för vårdnadshavaren/vårdnadshavarna om dessa styrkor och resurser?

”Vad kunde du och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna på var sitt håll och/eller tillsammans göra 
för att förbättra barnets/den unges situation?”

1  STAKES: Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovård i Finland.
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”Hur tar du upp din oro och dina önskemål om samarbete? Formulera, tänk ut på vilka alterna-
tiva sätt du kunde uttrycka din oro, berätta om resurserna och föreslå samarbete?” (s47)

Till sin hjälp har socialarbetaren en tabell där socialarbetaren kan skatta graden av sin oro.

Förutsägelse
Enligt metoden ska socialarbetaren i tankeexperiment förutsäga vad som kommer att följa på sam-
talet om oro. Enligt författarna kan medvetna förutsägelser hjälpa socialarbetaren att finna hand-
lingssätt som leder till bästa möjliga resultat. Förutsägelser träffar oftast fel. Det centrala, enligt 
författarna, är att medvetna förutsägelser skapas genom medvetna reflektioner. Förutsägelse att 
samtalet leder till negativa reaktioner tvingar socialarbetaren att förbereda sig noggrannare. Enligt 
författarna är socialarbetaren bättre psykiskt förberedd och blir inte skrämd, förvirrad eller ger upp, 
om förutsägelserna görs medvetna. Det ger stöd till att lugnt ta emot reaktionerna och fortsätta 
samtalet på en saklig nivå. 
I metoden finns följande frågor om förutsägelser som socialarbetaren ska reagera över:

”Försök förutsäga vad som kommer att ske under samtalet. Vem reagerar och på vilket sätt?”
”Försök förutsäga vad samtalet kommer att leda till inom närmaste dagarna?”
”Hurdan borde platsen vara och vilken tidpunkt skulle vara lämpligt för ett sådant här möte, 
dvs. när och var för du saken på tal?” (s48)

Med hjälp av tabellen ges socialarbetare stöd i att reflektera över graden av sin oro och om de resurser som 
finns för barnet. Tabellen är hämtad från Eriksson & Arnkil s27. Bekymmerszonerna för den oro som den an-
ställda känner för barnet/den unga.
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Dialogiskt arbetssätt
Målsättning med att föra en dialog om oron är att utveckla och upprätthålla ett samarbete som 
stödjer barnet. En väsentlig del av respektfull tidig intervention är att tala om sin oro för barnets 
framtida utveckling, enligt författarna. Metodens bärande samtalsidé är att be vårdnadshavaren 
samarbeta med och hjälpa socialarbetaren att minska sin oro. Avsikten är att därigenom underlät-
tas samarbete och diskussioner om vad som kan behöva förändras i resurser eller befintliga insatser 
och vad som kan behöva tillföras som stöd för barnet. Barnet och dess familj definieras inte som 
problem utan ingången i samtalet är fokus på den anställdes oroskänsla.

När man talar om oro talar man också om stöd och resurser. I metoden uppfattas hjälp som en 
kombination av stöd och kontroll. I en bild åskådliggör författarna hur kombinationen kan genom-
föras. Är kombinationen stärkande (empowerment) eller underkuvande?

Det dialogiska arbetssättet innebär att utveckla en förmåga att lyssna till vad klienten säger i tal, 
visar i gester, miner och känslor. Det innebär att försöka att se den Andra. I dialogen strävar man 
inte nödvändigtvis efter samförstånd. Det man eftersträvar är att försöka förstå hur de övriga tänker. 
Enligt författarna är det dialogiska arbetssättet nyckeln till att handla lagom annorlunda. 

Bilden är hämtad från Eriksson & Arnkil s34. Kombinationer av stöd och kontroll. 

Bilden är hämtad från Eriksson & Arnkil s39.  Handla lagom annorlunda.
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Frågor som socialarbetaren ska reflektera över efter mötet:
”Hur genomförde du samtalet då du tog upp din oro?”
”Hur kände du dig? – inför samtalet, under själva samtalet, efter samtalet?”
”Titta på dina förutsägelser i fråga nr 7. Gick det som du förutsåg eller hände något annat? Över-

raskade det dig?”
”Hur kommer man nu att gå tillväga för att underlätta situationen för barnet/unge? Vad väcker 

hopp inför framtiden inom dig? Vad oroar dig fortfarande?”
”Vad tänker du göra för att minska denna oro?” (s49)
 

Den konkreta tillämpningen av metoden består av manualer med frågor (frågorna har redovisats 
ovan). Manualerna använder socialarbetaren inte under samtalet utan som stöd för reflekterande 
förberedelse och efterarbete, individuellt eller i grupp. Även om målgruppen i denna text har be-
tecknats som ”socialarbetare” så vänder sig metoden till anställda inom basverksamheter, vilket på-
pekats i en not i texten. Den vänder sig således såväl till socialarbetare som till t.ex. pedagoger/lärare 
inom förskola och skola till att förbereda och genomföra samtal med föräldrar/vårdnadshavare när 
de känner oro att ett barn riskerar att fara illa eller far illa. 

Forskningsstöd för metoden
Metoden har utvecklats under flera års tid i samband med projekt och kurser och prövats under 
mellantiden. Enligt författarna har många olika instanser och yrkesgrupper som arbetar med barn, 
unga och barnfamiljer deltagit i utvecklingsarbetet. Metoden förefaller kunna betecknas som en 
erfarenhetsbaserad metod och har utvecklats i samarbete mellan forskare och praktiker men den är 
inte externt utvärderad.

Parallellt med utvecklandet av metoden har 349 orosamtal genomförts i klientsituationer. De 
har samlats in av Eriksson och Arnkil som underlag för utvärdering av metoden. Resultatet av de 
insamlade 349 orosamtalen stöder, enligt författarna, starkt antagandet att  metoden är användbar 
som stöd för socialarbetare att genom medveten reflektion förbereda och genomföra svåra samtal. 

Referens
Eriksson, E. & Arnkil, T.E. (2009). Ta upp oron. En handbok i tidiga dialoger. STAKES Handböcker 64.



90

8 Internationella utblickar
Nanny Hartsmar

Detta kapitel inriktas på internationella projekt som ger exempel på fattade politiska beslut och in-
satser som gjorts på olika nivåer när det gäller missgynnade barn och ungas utbildningsbehov. Här 
belyses också olika förklaringsmodeller till varför vissa grupper presterar sämre i skolan.

Alla barn är viktiga och Minska gapet
Den engelska regeringen tog initiativ till ”Every Child Matters” (Alla barn är viktiga), (www.edu-
cation.gov.uk/childrenandyoungpeople) ett program som handlar om att förbättra utsatta barns 
skolresultat och de som löper risk att få dåliga resultat. Skola och socialtjänst samarbetar. Program-
met är nationellt och övervakas av Centrum för Excellence och effekterna av insatser för barn och 
unga (Outcomes in Children and Young People’s Services, C4EO). C4EO började i juni 2007 ett 
arbete med att fastställa bästa praxis för att stärka lokala myndigheters förmåga att uppnå bättre 
resultat för barnen. 

Syftet är att minska skillnaden mellan utsatta barn och ungdomar, och barn och ungdomar i 
allmänhet med avseende på såväl välfärd och omsorg som på skolresultat. Tanken är att insatserna 
ska förbättra situationen för alla. Dokumentation av programmet är omfattande med flera rap-
porter. ”Narrowing the Gap”, NtG (Minska klyftan), Lord et al (2009a) och Martin et al (2009b) 
är ett tvåårigt utvecklings- och forskningsprogram finansierat av DCSF, Department for Children, 
Schools and Early intervention Families. Projektet påbörjades 2007. Fokus är på åldrarna 3-13, 
men man tar även yngre och äldre barn och ungdomars situation i betraktande. Viktigt för projek-
tet är en positiv utgångspunkt, ”expect the best” (förvänta dig det bästa). 

Forskarna pekar på att det som skiljer NtG från andra liknade projekt är att man här bemödat 
sig om att tillvarata erfarenheter från både god praxis, forskningsresultat och policy. Man har nog-
grant undersökt planering och implementering på varje nivå, initierat tvärsektoriellt samarbete 
på alla nivåer och strävat efter att åstadkomma tydliga och enkla etappvisa redovisningsformer av 
uppnådda resultat.

 I rapporten Narrowing the Gap, Final Guidance Year 1 kunde man påvisa att det fanns ett antal 
områden som krävde uppmärksamhet. Dessa gällde ”Looked After Children”, LAC, som avser 
barn under 18 år som t.ex. omhändertagits för placering i fosterfamilj eller på barnhem eller på 
internatskola eller hos någon vuxen som barnets föräldrar och barnomsorg känner sedan tidigare. 
Bland barn från socioekonomiskt missgynnade grupper var sämre hälsa ett problem. Det var också 
i den här gruppen man fann barn som rymde hemifrån, gjorde lagöverträdelser och kände sig 
osäkra i samhället. De fattigaste med sämst försörjning, drabbade av barnfetma och drogmissbruk 
fanns framförallt bland etniska minoritetsgrupper. För gruppen romer och resande verkade gapet 
till andra grupper att öka. Barn som av olika anledningar varit exkluderade hade signifikant sämre 
mental hälsa och i större risk för rökning och/eller drogmissbruk än sina kamrater. 

Efter två år presenterades en andra rapport, Narrowing the Gap, Final Guidance Year 2, Leadership 
and Governance. I rapporten betonas att ett starkt ledarskap på alla nivåer är av största betydelse 
för att ett projekt som NtG ska lyckas. Man konstaterar att man ser flera bevis för att gapet mellan 
missgynnade och mer gynnade grupper har minskat. De grupper av professionella som arbetat inom 
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riktlinjerna för ”Every Child Matters” har fått flera nödvändiga åtgärder ”på plats”. Författarna beto-
nar att det inte finns någon enkel ”knapp att trycka på” för att nå målen. Konklusionen är, att fokus 
på möjligheter och åtgärder i kombination med ett starkt ledarskap är avgörande för utgången.

Även andra rapporter visar att ett starkt ledarskap bidrar till en effektiv styrning och underlättar 
det institutionsöverskridande samarbetet (Harker et al. 2004; NCSL, National College for School 
Leadership 2008 a; NCSL 2008 b; University of East Anglia,UEA och National Children’s Bureau, 
NCB 2007). Starkt ledarskap sägs också bidra till att skapa gemensam förståelse och utmejsla tyd-
liga roller och ansvarsområden för aktörer på både lokal och nationell nivå (Craig, 2005; Lowns-
borough & O’Leary, 2005; Brookes, 2006) och stimulera engagemang på alla nivåer (Robinson et 
al, 2008). 

Epasi i Europa – Kartläggning av utbildningspolicy
riktad mot sociala ojämlikheter
I det EU-finansierade EPASI-projektet ”Charting Educational Policies to Address Social Inequali-
ties in Europe” (www.epasi.eu) dokumenterade forskarteam från sju länder (2006-2008) i 14 lands-
rapporter, 54 fallstudier och 284 projektstudier och 7 tematiska studier utbildningspolicy rörande 
missgynnade gruppers situation i utbildningssammanhang och utfallen av insatserna. Studierna 
genomfördes från januari 2007 till och med februari 2009.

Projektet startade p.g.a. den relativa brist som fanns när det gäller jämförande material som 
analyserar utbildningspolitik. I de flesta länder har politiken varit fokuserad på att hitta potentiellt 
missgynnade grupper, och att försöka se till att dessa får lika möjligheter och tillgång till utbildning. 
Det har gjorts få försök att utvärdera och analysera vilken framgång man haft med olika insatser. I 
Epasi-projektet är det framförallt resultaten som är av betydelse, inte avsikten med olika åtgärder. 
Det faktum att olika grupper fortsätter befinna sig i utbildningsmässigt underläge, trots politiska 
initiativ för att motverka detta, tyder på att det är utbildningssystemen i europeiska länder som 
institutionellt diskriminerar missgynnade grupper. För en översikt över arbetsprocessen i projektet, 
se: www.epasi.eu/about/work.cfm 

Projektet ger en överblick över aktuell europeisk policy och praxis. Analyserna baseras på studier 
i fjorton europeiska länder: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Luxemburg, 
Malta Nederländerna, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien.

Hela projektet diskuteras i en övergripande rapport (Ross 2009). Här ges en sammanställning 
från ett brett utbud av källmaterial med en kortfattad överblick över gällande politik, utvärderingar, 
rekommendationer och förslag om framtida möjligheter till nätverksarbete, longitudinella studier 
och utvärderingar. 

Sju områden identifierades och studerades för samtliga länder i Epasi projektet. 
•	Socioekonomiska	hinder
•	Kön
•	Funktionshinder
•	Etniska	minoritetsgrupper
•	Inhemska	minoriteter
•	Språkliga	minoriteter	och
•	Religiösa	minoriteter
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Vart och ett av de sju områdena bildar underlag för tematiska rapporter. I dessa dokumenteras sär-
skilda former av missgynnande som kan påverka skolresultaten. De tematiska rapporterna utnyttjar 
underlag från samtliga studerade länder. 

Burchardt och Vizard (2008) skiljer mellan tre typer av ojämlika utfall: graden av självständighet 
i beslutsfattande, val av och kontroll över processen och diskriminering. Dessa typer av utfall doku-
menterades i Epasi projektet och presenteras här genom några av Epasi projektets studier.

Syfte och mål
Huvudfrågan rörde hur politik pedagogiska prioriteringar kan används för att förbättra situationen 
för socioekonomiskt missgynnade barn och ungdomar?

Övriga frågeställningar var:
•	Vilken	typ	av	utbildningspolitik	har	använts	för	att	bekämpa	sociala	orättvisor?
•	Hur	har	dessa	ojämlikheter	identifierats?	Hur	ser	analysen	av	dess	orsaker	ut?
•	Hur	har	de	varit	inriktade?	Resurser?	Har	man	konsulterat	de	berörda	grupperna?
•	Vilka	utbildningsprogram	har	utformats	för	att	genomföra	och	upprätthålla	formulerad	 

policy?
•	Har	politiken	varit	nationell	eller	lokal	till	utformning	och	genomförande?	Vilka	möjlighe-

ter och stöd finns för lokala initiativ vid utbildningsinstitutionerna?
•	Hur	har	politiken	utvärderats	och	följts	upp?
•	Vad	kan	man	lära	inför	framtida	politiska	beslut?

Skiftande förklaringar till pedagogisk ojämlikhet 
Svar till varför vissa grupper befinner sig i ett utbildningsmässigt underläge har varit varierande, 
både på samhälls- och regeringsnivå. Den allmänna diskursen om meritokrati är vanlig. Detta inne-
bär ett synsätt att allt som krävs är ett system där ”de bästa” får ”stiga” till toppen. Ett sådant argu-
ment innebär att de som inte lyckas - ibland hela grupper av människor - själva är ansvariga för att 
de är missgynnade. Det ignorerar det faktum att de som ”lyckas” i en meritokrati har möjlighet att 
se till så att deras barn integreras i strukturer som garanterar att de lyckas, oavsett ”förtjänst”. 

Pure meritocracy is incoherent because, without redistribution, one generation’s successful 
individuals would become the next generation’s embedded caste, hoarding the wealth they 
had accumulated. (Diamond & Giddens, 2005). 

För olika tidsperioder kan man se blandningar av vissa eller alla av ett antal förklaringar till varför 
missgynnande kan vara påtagligt, vilka implicita och explicita konsekvenser för politiken det för 
med sig och vad som skulle kunna vända situationen. Det ges allt från enkla förklaringar som ap-
pellerar till ”sunt förnuft” till mer detaljerade argument och förklaringar. Vissa är föråldrade och får 
förstås i sin historiska kontext. Ändå rapporterar projektet att föråldrade förklaringar fortfarande i 
en del fall inte ifrågasätts och utmanas. Följande förklaringar till varför vissa grupper missgynnas i 
utbildningssammanhang har formulerats under de senaste två till tre decennierna.
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Patologiska förklaringar 
Dessa innebär att särbehandling är en följd av en individs eller grupps individuella egenskaper och/
eller beteende. Detta kan gälla synen att intelligens till stor del är genetiskt bestämt, och att mäng-
den av utbildning, eller ytterligare riktade pedagogiska resurser, sannolikt inte kommer att ha någon 
verkan. Exempel på sådana argument beskrivs i Storbritanniens Country Report (Leathwood et al, 
2008, s 18). 

Ibland handlar det om att barn diagnosticeras med olika typer av funktionshinder, där medi-
cinska, snarare än sociala modeller används. I Sverige ändrades beteckningen ”elever med särskilda 
behov” till ”elever i behov av särskilt stöd” (Hartsmar, 2008, 19 s, 22) för att komma ifrån en pa-
tologisering. 

Socialt arv
Teorin om socialt arv kan relateras till föregående förklaring. Missgynnade föräldrar kan uppvisa 
”bristfälligt” föräldraskap, med följden att deras barn i sin tur missgynnas och uppvisar sämre stu-
dieresultat (Josef, 1972). Cederberg et al, 2009, s. 4 visar hur förklaringsmodellen med ett negativt 
socialt arv relateras till familj med låg social och kulturell status. Betydande kritik har riktats mot 
socialt arv som förklaringsmodell (Ejrnaes, 1999; Sivertsen, 2007; Vinnerljung, 1998).

 
Hemfaktorer
Andra analytiker och kommentatorer har pekat på materiell fattigdom i hemmet som en förklaring 
till sämre studieresultat. Man ger exempel på trångboddhet, dålig hälsa, avsaknad av böcker, eller 
att barnet inte har någon avskild och lugn plats för läxläsning. Dessa faktorer har ofta använts för 
att identifiera föräldraskap som skiljer sig från det ”normala”. (Spinthourakis et al, 2008; Geurts 
et al, 2008). Problemet med denna form av analys är tydlig. Avsaknaden av erkännande av mång-
fald leder till en diskurs om underskott och kan uppfattas som att skulden läggs på föräldrarna. 

Skolfaktorer 
En fjärde förklaring återfinns i att missgynnande och orättvisa resultat härrör från att skolorna 
underlåter att tillgodose elevernas behov. Aspekter som låga nivåer av resurser, en begränsad läro-
plan och låga förväntningar från lärarna och hög omsättning av lärare. En äldre, mycket välkänd 
studie Pygmalion i klassrummet (Rosenthal och Jacobs, 1968)visar hur lärares låga förväntningar på 
särskilda grupper leder till att dessa grupper presterar sämre. Även nyare studier (Brophy, 1998; Fer-
guson, 1998) visar detsamma. Argumentet är här att bra skolor kan göra en skillnad, och att resur-
ser bör inriktas på att stärka skolans organisation, resurser och lärarnas färdigheter och attityder. 

Strukturella och poststrukturalistiska förklaringar
Strukturteori relaterar missgynnande i utbildning till övergripande samhälleliga strukturer där so-
cial klass och fattigdom återspeglas och upprätthålls i skolan, (t.ex. Bourdieu & Passeron, 1977; 
Giddens 1991). Sawyer & Kamali (2006) har i Sverige gjort en systematisk undersökning, där om-
fattningen av strukturell diskriminering och relationen till studieresultat rapporterades. 

Poststrukturalistiska teorier uppmärksammar begreppet diskurs. I praktiken innebär detta att 
grupper eller individer som definierats som lågt presterande, förstår diskursen med utgångspunkt i 
hur de och andra talar och skriver om specifika områden. 
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Flera av de tematiska rapporterna i Epasi projektet pekar på konstruktioner av identitet i den 
poststrukturalistiska diskursen och diskuterar dess betydelse för utfall av undervisning: till exempel 
i termer av könad identitet (Spinthorakis et al, 2009, s. 5), eller etnicitet (Williams et al, 2009,  
s 20-21), eller av byggandet av identiteter runt språk (Dooly, et al, 2009, s. 10, 20).

Rekommendationer till beslutsfattare på europeisk, nationell, regional nivå och institutionell 
nivå ges i den övergripande Epasi rapporten (Ross, 2009, s.44-47).

Utbildningsprojekt i storstad
Det spanska ”City Educational Project”, PEC,/Utbildningsprojekt i storstad (Dooly & Vallejo, 
2007) är ett övergripande projekt som syftar till att kompensera social och utbildningsmässig ojäm-
likhet och att höja kvaliteten på utbildning i allmänhet. Projektet startade i Barcelona (1990) och 
hade fyra år senare ha spridits till internationellt till 330 städer och 34 länder, där t.ex. Storstads-
satsningen i Sverige 2000-2006 (Hartsmar 2007) kan antas ha hämtat inspiration från PEC. 

Genom utveckling av åtta tematiska områden ville man nå utsatta grupper. PEC inkluderar 
generell utbildningspolicy baserad på ett teoretiskt ramverk gällande utbildningsfrågor, olika sam-
hällsaktörer och specifika åtgärder på lokal nivå och med utgångspunkt i den åtgärdsplan som 
fastlagts på makronivå. Samtliga aktörer och målgrupper engageras i utformningen av åtgärdspro-
grammet. Regelbunden utvärdering och revidering görs. 

Projektets mål är att skapa ett pedagogiskt nätverk, baserat på en process där lokala förvaltningar, 
skolor, familjer, kulturella organisationer och organisationer för fritidsverksamhet deltar och har ett 
gemensamt ansvar.

Utvärderingar av den första generationen projekt länkade till PEC har visat att involveringen 
av lokala kommunfullmäktige i flera fall varit för låg och att skolorna trots intentionerna om brett 
gemensamt ansvar fått ta det största ansvaret för genomförandet. 

Sikta högt - Pilotprojekt för afrikanska  
och västindiska elevers skolprestationer 
Studien med originaltiteln ”Aiming High” (Rollock 2007) undersöker ett engelskt nationellt finan-
sierat projekt med syfte att vända trenden med lägre utbildningsnivå för elever med afrikanskt och 
västindiskt ursprung. Bakgrunden till projektet Aiming High var att Department for Education 
and Skills, DfES, i mars 2003 hade utfärdat ett samrådsdokument med titeln ”Sikta högt: Höjning 
av minoritetselevers prestationsnivå” där målen för vad som behövde göras presenterades.

Gillborn & Rollock (2008) visar i sin projektbeskrivning att dessa elever under årtionden haft 
upp till tre gånger högre risk att slås ut inom det engelska skolsystemet och därmed senare i högre 
utbildning. Detta trots att de under skoltiden varit överrepresenterade då det gäller specialpedago-
giska insatser. 

Projektet genomfördes under tidsperioden november 2003 till mars 2005. Trettio gymnasieskolor 
med 10 procent eller mer av elever med afrikanskt och/eller västindiskt ursprung inbjöds att delta. 
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Följande mål sattes upp för projektet. Det skulle:
1  Ge stöd till skolor att för att stärka ledningens förmåga att utveckla hela skolans förhållnings-

sätt, så att studieresultaten för elever med afrikanskt och västindiskt ursprung kunde höjas
2  Utveckla kunskap och förståelse för specifika frågor som rör elever med afrikanskt och väst-

indiskt ursprung och utrusta lärare med kompetens att bemöta dem 
3  Producera modeller för god praxis som kan delas med andra skolor och ge information inför 

kommande politiska beslut (Tikly et al. 2006) 

På varje skola finansierades en person med ledande funktion för arbete en dag per vecka för 
att övervaka och administrera projektet. Man fick även upp till 16 000 pund för att finansie-
ra  ledarskapsstrategier, stöd från en erfaren rådgivare och utbildningsstöd för skolledningen från 
 National College for School Leadership, NCSL. Utöver detta fick skolorna10 000 pund per år för 
att genomföra specifika strategier för den enskilda skolan. Detta kunde innebära att en enskild skola 
kunde använda pengar för sådant som bäst lämpade sig för just deras elever, t.ex. att revidera delar 
av läroplanen för att göra den relevant för elever med afrikanskt och västindiskt ursprung. 

Att utveckla ett starkt ledarskap var ett särskilt viktigt mål. NCSL fick därför i uppgift att upp-
rätta ett ledarskapsprogram för de skolor som deltog i pilotprojektet. Programmet skulle hjälpa 
deltagarna att utveckla sina kompetenser utifrån egendefinierade behov, skapa nätverk, stödja kol-
laborativt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan deltagande skolor.

Utvärdering 
En oberoende utvärdering av projektet påbörjades som en del av pilotstudien och genomfördes av 
forskare från universitetet i Bristol, lärarutbildning och lokala myndigheter i Birmingham. Utvär-
deringen hade fyra viktiga mål och syften: 

1  Bedöma effekten av projektet med avseende på:
  - elevernas prestationer 
  - skolan system och strukturer
  - personalens kunskaper och förståelse för fokuserade frågeställningar
  - personalens förmåga att möta elevens behov 
  - skolledarnas effektivitet
  - föräldrarnas engagemang och uppfattningar 
2  Fastställande av vilka förutsättningar i projektet som bidragit till framgång eller brist på 

framgång och vad som krävs för en framgångsrik förändring 
3  Undersökning av den strategiska implementeringsprocessen som avsågs höja den under-

sökta elevmålgruppens prestationer
4  Undersökning av huruvida det stöd som erbjudits ledare och skolor varit effektivt beträf-

fande
 - stödet från DfES
 - bidrag från den rådgivande konsulten
 - effektiviteten i vägledningen
 - återverkan av det nationella ”skräddarsydda” program som tillhandahölls av NCSL
 (Tikly et al. 2006) 
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Utvärderingsmetod
Utvärderingsgruppen använde sig av både kvantitativ och kvalitativ bedömningsprocess. Elevpresta-
tionerna analyserades i samtliga 30 skolor. 10 skolor valdes ut för en fallstudie. Ytterligare två skolor 
inkluderades för en jämförande studie.

Forskarna genomförde tvådagars besök då sammanlagt 382 semistrukturerade intervjuer 
 genomfördes med rektorer, personer med ledande roller, projektrådgivare, föräldrar och elever.

Resultat
•	Genom	 projektet	 höjdes	medvetenheten	 om	 problemställningar	 rörande	 undervisning	 för	

elever med afrikanskt och västindiskt ursprung. 
•	Studien	visade	tecken	på	att	resultaten	för	eleverna	förbättrats.
•	Hela	skolan	måste	omfatta	samma	synsätt	för	att	uppfylla	de	mål	som	ställts	inom	projektet.
•	Några	skolor	hade	ännu	inte	uppfyllt	sina	rättsliga	skyldigheter	enligt	Race	Relations	(Amend-

ment) Act 2000.
•	Faktorer	som	”färgblindhet”	(genomförarna	ignorerar	den	fokuserade	elevgruppens	specifika	

behov), ledares oförmåga att hantera förändringar och bristande ansvar på olika nivåer hin-
drade ett effektivt genomförande av projektet 

Forskarnas rekommendationer
Forskarna rekommenderar varje skola att genomföra en intern granskning av förmågan att genom-
föra ett projekt av den här typen. Fortsatt utbildning ska stå på agendan. De lokala myndigheterna 
måste aktivt stödja skolorna, när det gäller läro- och kursplaner för särskilda elevgrupper och inom 
nyckelämnen, bidra med exempel på konkreta arbetsmetoder och stärka samarbete mellan olika 
skolor.

För att få tillgång till utvecklingsmedel ska skolorna presentera en plan där självvärdering ligger 
till grund. Planerna ska uppvisa tydliga delmål. Finansiering ska ske allteftersom delmålen uppfyllts.  
För ytterligare information se www.epasi.eu/CountryReportUK.pdf 

Fullgjord skolgång – program för barn 
och unga som hoppar av skolan
Med bakgrund i att man i Irland 2004 hade 12,9 procent ungdomar i åldrarna 18-24 år som hop-
pade av sin utbildning och med 21,8 procent arbetslöshet för gruppen så tog irländska regeringen 
initiativ till ”School Completion Programme”, SCP (program för fullgjord skolgång). Den nya sats-
ningen är en del av den nationella handlingsplanen ”National Anti-Poverty Strategy, NAPS, mot 
fattigdom och med syfte att minska de effekter avbruten skolgång kan få för möjligheter till arbete 
och försörjning (Weir & Archer 2004). SCP ska ses som ett försök till ”positiv diskriminering” till 
förmån för barn som är i riskzonen för avbruten skolgång. Programmet finansieras av Institutionen 
för utbildning och vetenskap och har stöd från Europeiska Socialfonden. 
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SCP bygger på att:

•	Programmet	baseras	på	principen	om	partnerskap.	Skolor	och	berörda	myndigheter	och	
föräldrar samarbetar genom lokala förvaltningskommittéer och lokala samordnare.

•	Man	skräddarsyr	program	för	varje	ung	person	som	deltar	i	programmet.	
•	Programmet	är	preventivt.
•	Programmet	har	ett	underifrånperspektiv.	
•	Programmet	bygger	på	en	överenskommen	uppsättning	kriterier	för	de	som	löper	störst	risk	 

till avbruten skolgång.
•	Att	hela	skolan	kan	använda	metoden	för	att	minimera	potentiell	stigmatisering	av	de	 

ungdomar som kan tänkas lämna skolan i förtid. 
•	Kontinuitet	i	stödet	är	avgörande.	Stöd	erbjuds	i	skolan,	efter	skoltid,	utanför	skolan	och	

under ferierna. 
•	Att	bryta	mönstret	att	lämna	skolan	i	förtid	är	nyckeln	till	programmet.	(DES	2008).

Under ledning av den kommunala förvaltningskommittén har ett gemensamt nätverk byggts upp 
för skolorna. Kommittén utformar initiativ och planerade aktiviteter i skolan, utanför skolan och 
under ferietid. Varje lokalt nätverk riktar i första hand sitt stöd till enskilda ungdomar. Program-
met uppmuntrar också skolorna att göra upp planer för hur man ska kunna utveckla verksam-
het och undervisning för att skolgången ska kännas relevant och meningsfull för samtliga elever. 
SCP fungerar som ett kontrakt mellan skolor, nätverksansvariga och programmets samordnare.  

Förälder- och barnprogram för små barn i riskgrupper
Projektet redovisades av Lambrechts & Geurts (2008) och har titeln Parent and Child Programmes 
for Young Children in At-risk Groups, (www.epasi.eu).

Underlaget för det projekt som växte fram ges i forskningsrapporten LOP BaO Kortrijk, 2004 
(Lokaal Overleg Platform Basis Onderwijs/en lokal rådgivningsplattform för lika utbildnings-
möjligheter) och genom doktorandprojektet Gelijke onderwijskansen in het basison (Vandeputte,  
www.kuleuven.be/onderzoek/onderzoeksdatabank/project/3H07/3H070878.htm) inom ramen för 
forskningsinstitutet HIVAs verksamhet (forskningsinstitut för arbete och samhälle). HIVA  bedriver 
tillämpad och policyorienterad forskning, (www.hiva.be/en/) och fungerar som rådgivande organ 
till den flamländska utbildningsnämnden VLOR, Vlaamse Onderwijs Raad. 

Annan forskning relaterad till GOK-projektet rapporteras av t.ex. Nicaise (2000). I Rätten att 
lära utforskar Nicaise ett brett spektrum av strategier, både på politisk nivå och på fältet, för hur 
utsatta barn ska lyckas i sin utbildning. En inventering av god praxis redovisas för ett urval av EU:s 
medlemsländer och speglar de variationer i system och politik som för närvarande finns. 

I LOP BaO Kortrijk, 2004 redovisas att Staden Kortrijk med 75 000 invånare i nordvästra 
Belgien, Västflandern, hade cirka 14 procent elever i grundskolans första år som ”släpade efter” i 
utbildningen. Under grundskolans tredje år ökade andelen av dessa barn till 19 procent. Resultaten 
ledde till att skolmyndigheterna redan under förskoleperioden ville införa ett särskilt stöd, GOK 
(gelijke onderwijsk ansen/lika utbildningsmöjligheter). Projektet är spritt till 13 flamländska städer. 
Årlig rapportering och utvärdering genomförs. 
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Målgruppen var förskole- och grundskolebarn i åtta grundskolor som bedömdes ha 35 procent 
utsatta barn. Lärarna utser vilka barn som ska delta. Vägledning ges individuellt eller till en grupp 
förskolebarn tre till sex timmar per vecka. Progressionsrapporter skrivs. Föräldrar ges stöd genom 
information om de problem deras barn har och den vägledning de får ta del av. Senare i projektet 
ges en kurs i holländska för föräldrar med alloktona ursprung. I sista fasen och i takt med att bar-
nen blir äldre, så lotsas familjerna till olika sociala nätverk som ungdomsrörelser, sport, klubbar 
etc. Det finns fyra heltidsanställda rådgivare för barnen och föräldrarna. En person är ansvarig för 
uppföljningen. Rådgivarna är lärare som fungerar som medhjälpare i projektet och medarbetare 
från socialtjänsten.

Barn i missbruksfamiljer
I en utvärderingsrapport Børn i Misbrugsfamilier (Hagemann & Malmgren 2003) från Center for 
Alternativ Samfundsanalyse (CASA), rapporteras ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt s.k. mo-
dellprojekt mellan tio kommuner, Fyns Amt och Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter (ABC) mel-
lan åren 2000-2002. Projektet fokuserade hur man uppmärksammar barn i missbruksfamiljer och 
gav underlag till en värdering av barns behov av stöd. Målet var att få till stånd en systematik i de 
yrkesverksammas arbete med barn i familjer, att stärka samarbetet mellan län och kommuner när 
det gäller samordningen av insatser för barn i missbruksfamiljer. Från statens sida, Sundhetssty-
relsen och Socialministeriet var syftet med projektet att utprova modeller för hur stödet till barn i 
missbruksfamiljer kan integreras i länens och kommunernas arbete (Sundhedsstyrelsen och Social-
ministeriet, 2000). Sex områden identifierades för arbete med barn i missbruksfamiljer: 

•	Samordning	och	samarbete	mellan	kommunens	socialtjänst,	alkoholbehandlingssektor	och	
sjukhussektor 

•	Kvalificering	av	experter
•	Metodutveckling	för	arbetet	i	kommunens	tvärvetenskapliga	grupp	 

för barn och ungdomar med särskilda behov
•	Stöd	till	barn	till	föräldrar	med	missbruk
•	Stöd	för	vårdare
•	Stöd	för	gravida	kvinnor.

 
I Fyns län arbetade man med uppsökande konsulentfunktion som samarbetsmodell och kvalifice-
ring av professionella. Gruppen professionella utgjordes av alkoholterapeuter, socialarbetare, lärare, 
barnskötare, lärare, läkare, sjuksköterskor och poliser. Målet var att all deltagande yrkesverksam 
personal skulle få kunskap om hur barn påverkas av att växa upp i familjer med missbruk och hur 
man kan samarbeta med socialtjänsten för att stödja barnet. 

Utvärderarna sökte svar på:
•	Vilka	fördelarna	varit	med	projektet
•	Hur	 samarbetet,	 inom	 kommuner	 och	 mellan	 kommuner	 och	 landsting,	 kring	 barn	 

i missbruksfamiljer utvecklats i praktiken
•	I	vilken	utsträckning	projektet	har	stärkt	de	förebyggande	åtgärderna	för	barn	i	missbruksfa-

miljer
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Utvärderingen fokuserar nyckelpersoner som pedagoger, lärare, sjuksköterskor och dagbarnvårdare 
som stod i daglig kontakt med barnen. Sammanlagt 130 anställda från kommuner och landstingens 
alkoholbehandlingshem deltog i en kurs med två temadagar och två internatdagar. Mellan utbild-
ningsdagarna genomförde deltagarna uppgifter i tvärkommunala fackgrupper. 

Både de som dagligen arbetar med barnen och de som främst arbetar med vuxna gav uttryck för 
att de utvecklat sin förmåga att uppmärksamma utsatta barn och att de fått fördjupad kunskap om 
konsekvenserna av att växa upp i en missbruksfamilj. 

Olika yrkesgrupper har medvetandegjorts om varandras arbetsvillkor och man har skaffat sig 
gemensam specifik kunskap om villkoren för barn i missbruksfamiljer. Man har utvecklat ett 
 gemensamt språk för problemställningar rörande utsatta barn och samtalen med föräldrarna ses 
inte längre som ett personligt utan ett yrkesmässigt problem. Sammantaget har detta lett till ett 
kvalificerat samarbete mellan olika yrkesgrupper. 

På institutionsnivå upplever man sig ha kommit närmare ledningen eftersom man genom åt-
gärdsguiden utvecklat en praxis för samarbetet. Institutionerna vet till vilka i förvaltningen de kan 
vända sig. Hinder för samarbetet uppges vara återkoppling och tolkning av sekretessbestämmelser. 
Från socialarbetarens sida ser man svårigheter med hur mycket information om en enskild familjs 
situation som man kan delge institutionerna.

Forskarna ställer ett antal frågor som rör vidareutbildning och åtgärdshandledning där man ser 
en klar problemställning. Detta gäller hur kunskaperna förs vidare till enskilda institutioner som 
t.ex. förkola och skola, från modellinstitutioner till övriga institutioner i varje kommun. Man ser 
att åtgärdshandledningen används som redskap för att systematisera insatserna för utsatta barn, 
men man har också sett stora skillnader mellan implementeringen och spridningen av åtgärdshand-
ledningen på institutions- och förvaltningsnivå. Betydelsen av ledningens uppbackning för ett bra 
resultat betonas. 

Utvärderarna pekar också på att hindren för genomförandet av åtgärdsguiden är större på led-
ningsnivå än på institutionell nivå. Den främsta orsaken sägs vara att handläggarna/socialarbetarna 
inte tycker sig behöva göra på annat sätt än det de är vana vid. 

Eftersom fokus i projektet har varit på barn, så visar utvärderingen också att de som arbetat med 
de vuxna inte varit tillräckligt delaktiga i projektet, vare sig med utarbetande av åtgärdsplaner eller 
deltagande i vidareutbildningskursen. 

Att projektledarskapet, förlagts till Fyns Amts/län avdelning for ”Forebyggelse og Sundhed” har 
haft betydelse för förankringen av arbetet. Man har på länsnivå tillfört resurser för det förebyggande 
arbetet, tillsatt en alkoholkonsulent och en pedagogisk konsulent. 

Sammanfattningsvis drar man slutsatsen att projektet har inneburit samordning och systema-
tisk samverkan mellan kommuner och landsting kring barn i missbrukfamiljer. De professionella 
har utvecklat en gemensam förståelse för problemställningar kring utsatta där systematiken med 
åtgärdsguiden spelat stor roll. Den gemensamma kursen, åtgärdsguiden och alkoholkonsulentens 
uppsökande verksamhet och samarbete med övriga medarbetare har varit avgörande för det positiva 
utfallet.
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Nya vägar i Kertemindes kommuns 
insatser för barn i missbruksfamiljer 
Projektet finansierades av socialministeriet och genomfördes av den lokala myndigheten i Kerte-
minde, i samarbete med det pedagogiska forsknings-och utvecklingscentret, Ungdomspaedagogisk 
Videns-og Udviklingscenter, CVU Lillebaelt. Målet var att utveckla en samstämmig politik för barn 
och ungdomar, få till stånd en samordning av insatser för familjer med drogmissbruk och utnyttja 
relevant forskning för åstadkomma en mer systematisk användning av coping teorier i professionellt 
arbete med barn. Man ville utveckla kompetens och metoder i det professionella arbetet med barn 
och stärka sektorsövergripande samarbete mellan den lokala myndighetens avdelning för barn och 
skolor, skolorna själva, och andra lokala institutioner. 

Målgruppen var barn och ungdomar i familjer med missbruk eller psykisk  sjukdom och professio-
nella vuxna i olika yrkeskategorier som arbetar med barn och ungdomar. Arbetet pågick 2004-2007. 
Ett sjuttiotal grundskoleelever i åldrarna 6-16 deltog. Projektets hemsida: www.kerteminde.dk. 
Se även Cederberg & Lingärde (2008).

I var och en av fem grundskolor, utsågs en lärare att fungera som en ”skolfe” för att vara tillgäng-
lig för socialt stöd, praktisk hjälp, vård, rådgivning och handledning för elever som behövde det. 
Skolfeerna fick utbildning inför uppdraget. De skulle också fungera som brobyggare mellan barn, 
föräldrar, lärare och andra yrkesverksamma, och politiker. Barnet självt eller någon vuxen kunde 
initiera kontakten. 

Projektet utnyttjade ett sedan tidigare etablerat Kommunalt ”Familiehus”. I familjehuset erbjuds 
anonym rådgivning och familjebehandling efter hänvisning av socialrådgivare. Barn-och ungdoms-
förvaltningens chef är ansvarig ledare för familjehuset. 

En grupp med tio 8-12-åringar bildades och 12 möten inplanerades. Man läste och berättade 
olika texter. Ibland kunde texterna behandla missbruksproblematik. Barnen ritade bilder med an-
knytning där deras känslor fick komma till uttryck. Gruppledarna förde dagboksanteckningar i 
samband med mötena.

Fortbildningen: 30 nyckelpersoner valdes ut för fortbildning. Dessa var personal i pedagogisk- 
och psykologisk rådgivningsservice, sjuksköterskor, lärare, och de fem grundskolornas utsedda skol-
feer. Utbildningen bestod av seminarier och tvärvetenskapliga diskussionsgrupper, delvis med stöd 
av externa rådgivare. Teorier och metoder om resiliens (förmåga att klara svåra uppväxtförhållan-
den), coping, och Appreciative Inquiry, AI (se t.ex. Seel, 2008) fokuserades. AI innebar för det här 
projektet att så många som möjligt av de som arbetar med barn i missbruksfamiljer tillsammans 
ställde frågor kring vad som fungerar och vad som kan bli bättre. Det som fungerar bra blir utgångs-
punkten. Utbildningen syftade till att utveckla kunskaper och metoder. Deltagarna fick uppskatta 
”motståndskraften” hos de 72 barn man definierat som utsatta. Fokus var på det enskilda barnets 
starka sidor snarare än dess problem. 

Resultat 
Professor Axel Hoppe vid Ungdomspaedagogisk Videns-og Udviklingscenter på CVU Lillebaelts 
kustområde utvärderade projektet. 

Hoppe (2007) konstaterar att skolfeernas roll som vårdare verkar ha varit den mest tidskrävande 
delen av deras arbete och att de varit mycket viktiga för barnen. Hoppe betonar samtidigt att skol-
feernas roll som handledare, rådgivare och talesmän för den lokala myndighetens ungdomspoliti-
ken bland kolleger och institutioner, behöver utvecklas och tilldelas mer arbetstid. 
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Rekryteringen av barn till de grupper som skulle delta i aktiviteterna i ’Familjehuset’ misslycka-
des delvis, eftersom framförallt barn i det övre åldersspannet inte ville delta. Verksamheten har dock 
uppskattats av de barn som deltog och av deras föräldrar. 

En enkätundersökning med avseende på personalfortbildningen genomfördes. Resultatet visar 
en hög grad av tillfredsställelse med kompetensutvecklingen, det tvärvetenskapliga lärandet och 
utvecklingen av de verktyg man använde för att se barnens resurser och möjligheter. Systemet med 
skolfeer har permanentats för att spridas till samtliga offentliga grundskolor i kommunen. 

Rekommendationer
Utvärderaren rekommenderar att fler stödfunktioner inrättas i skolan så att skolfeerna kan ägna mer 
tid åt samordning och utveckling. Kompetens- och metodutvecklingen i arbete med barngrupper, 
ska också kunna användas för andra än målgruppen för detta projekt och fortbildningen bör erbju-
das fler av de som arbetar med barn- och ungdomar. 

Sammanfattning
I projekt där man bemödat sig om att tillvarata erfarenheter från både god praxis, forskningsresultat 
och policy har man kunnat uppvisa positiva resultat. I dessa projekt har planering och implemente-
ring på varje nivå studerats noga, man har initierat tvärsektoriellt samarbete på alla nivåer och  strävat 
efter att åstadkomma tydliga, enkla och etappvisa redovisningsformer av uppnådda resultat.

Ett starkt och tydligt ledarskap och involvering av alla personalgrupper skrivs fram som avgö-
rande för hur ett projekt ska lyckas. Det har visat sig avgörande att man utvecklar ett gemensamt 
synsätt, en gemensam förståelse och utmejslar tydliga roller och ansvarsområden för samtliga ak-
törer. Berörda föräldrar, barn och ungdomar ska för att känna sig delaktiga och med lika ansvar 
engageras redan då ett nytt projekt planeras. 

I sammanhanget handlar det också om att få gemensam utbildning och att utveckla ett gemen-
samt synsätt och ett gemensamt språk för att beskriva och arbeta med en uttalad problematik. 
”Positiv diskriminering” och preventiva åtgärder framhävs som väsentligt för att man ska lyckas 
genomföra uppsatta mål. 

Källor och sökprocess
De sökord som användes för de nationella projekten var svåra att använda för internationell sök-
ning utanför Norden. Vid översättning till engelska fick de delvis en annan betydelse. Följande 
sökord användes: children at risk, disadvantaged groups, educational networking, educational 
 policiesAND disadvantage, intersectionalityANDschoolANDsocial work, school leadershipAND 
governance, school consultant, school completion, socio economic disadvantage.
 
Databaser
Litteratursökningen har i huvudsak genomförts i databaserna ERIC och Libris.
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9 Avslutande kommentar

Margareta Cederberg

Uppdraget var att söka forskningsstöd för olika former av huvudmannaskap för socialarbetare med 
placering i skolan samt för insatserna Socialt nätverksarbete i skolan, Familjeklass och Elevcoach. 
Trots noggrann sökning i databaser, på myndigheters hemsidor och i vetenskapliga tidskrifter är 
resultatet att det saknas externt genomförda forskningsstudier. 

Väl beforskat är familjeterapins grunder men inte Familjeklass som tillämpad metod. Meto-
den används sedan flera år i Storbritannien och Danmark och anses i praxis, troligtvis genom den 
självvärdering som finns inbyggd i metoden, vara en framgångsrik insats. Familjeklassmetoden har 
emellertid aldrig utvärderats, vare sig i Storbritannien eller i Danmark, trots att metoden använts 
under ett flertal år. I Danmark används metoden i ett stort antal kommuner. Marlborough Family 
Services planerar för en extern utvärdering. 

 I rapporten Strategi för samverkan (2007) sägs att elevcoachverksamhet kan hitta inspiration 
från case management. Forskningsstöd för case management med dess olika metoder, finns för 
kategorin vuxna psykiskt sjuka i öppenvårdsverksamhet. Det var också för denna kategori som 
funktionen case manager utvecklades. 

Elevcoach är, i likhet med case maneger, ingen metod utan en tjänstefunktion. Elevcoach är ett 
”nytt yrke” i skolan. Elevcoacher finns i olika skolor/kommuner med olika uppdrag. Elevcoach fö-
refaller för närvarande snarast kunna betecknas som ett ”catchword”. Det låg utanför uppdraget att 
närmare undersöka och klassificera vad elevcoacher har för uppdrag i Sveriges olika kommuner och 
skolor. Den översiktliga sammanställning som presenteras, se bilaga 1 kapitel 3, gör inte anspråk på 
att vara heltäckande utan avsikten är endast att ge en bild av mångfalden i uppdrag. 

Socialt nätverksarbete saknar forskningsstöd för arbetet i skolan. Forskningsstöd för samordning 
av och mobilisering av resurser i professionellt nätverk och privat nätverk för enstaka elever och i 
hela skolklasser saknas. Det kan komma att utgöra en metod för utökad samverkan i skolan. I rap-
porten har presenterats ”nätverksmöte i skolklass” (Forkby, 2006). Forkbys slutsats är att enstaka 
möten endast påverkar klassrumsklimatet en kort tid. Förändring är processer som behöver under-
stödjas. Det kan inte läggas på läraren att anordna uppföljningsmöten och ge stöd till föräldrarna, 
enligt studien. Det bör istället utgöra en del av nätverkslagets eller nätverksarbetarens uppgifter. 
Vid öppenvårdsverksamheten för kriminella och utagerande ungdomar i Malmö, Hållplats 8, ar-
betar man med socialt nätverksarbete som kombineras med vardagligt socialt stöd och vid behov 
med insatser med några evidensbaserade kognitiva individuella metoder. Visst forskningsstöd för 
verksamheten kan utläsas i Andersson (2009) studie. Vid verksamheten har man 2010 börjat arbeta 
med socialt nätverksarbete i skolan och undersöktes därför inte i Anderssons studie.

Enligt uppdraget skulle forskningsstöd undersökas för den organisatoriska tillhörigheten för 
socialarbetare i skolan. Det förefaller inte ha undersökts och problematiserats i nationella eller inter-
nationella forskningsstudier. I kapitel 2 redovisas en brittisk studie (Pattison, Rowland et al., 2007) 
som bland annat utvärderade ”counselling”-modeller som används i Storbritannien. Inte heller i 
denna studie problematiseras organisationstillhörigheten. En av slutsatserna är att ”counselling” 
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som ges utanför skolan är mer tillgänglig för ungdomar i allmänhet eftersom alla ungdomar inte går 
i skolan och att dessa rådgivningsverksamheter är öppna även under loven. 

Resultat och rekommendationer i studien ges i en brittisk kontext och är inte direkt överför-
bara.

 Skolkuratorer är anställda av skolan och arbetar med uppdrag som ges av skolan. Socialarbetare 
(socialsekreterare) i skolan, som avses i uppdraget, blir en ny kategori i skolan, som antingen kom-
mer att ingå i skolans organisation och då arbeta på uppdrag av skolan eller finnas i skolan men 
ha sin organisatoriska tillhörighet och uppdrag från socialtjänsten alternativt, oavsett huvudman-
naskap, arbeta på uppdrag som gemensamt formuleras i samverkan mellan myndigheterna. I rap-
porten Strategi för samverkan (Myndigheten för skolutveckling et al, 2007) konstateras att kunskap 
om samverkan mellan myndigheter är begränsad. Målsättningar för samverkan är svåra att realisera 
i förhållande till den samstämmighet som uppnåtts mellan myndigheter. De utvärderingar som 
genomförts om samverkan är oftast lokala med begränsad giltighet. Fokus har även oftast i utvärd-
eringarna legat på processen och inte på effekter av samverkan, enligt rapporten. 

I framtiden kan det komma att finnas tre ”sorters” sociala yrkesutövare i vissa skolor, social-
sekreterare, kuratorer och elevcoacher, som arbetar med socialt arbete riktat mot utsatta barn. Hur 
uppdrag, rollfördelning och samordning av dessa tre kategorier socialarbetares insatser formuleras 
och konkretiseras, förefaller nödvändigt. Det bör följas av forskning som studerar insatserna ur 
olika perspektiv men med särskilt fokus på effekter för utsatta barn. 

Evidensbaserad praktik
Enligt SOU 2010:95 saknas forskning i hög grad om samband mellan resultat och samhällets olika 
insatser för utsatta barn. Hartsmar (2008) fann att svenska skolprojekt sällan eller aldrig utvärde-
rats. I rapporten skriver Hartsmar att det inte budgeteras för utvärderingar av insatser, inte ens när 
det gäller stora projekt. Socialstyrelsen (2001) fann att effekter av samverkan mellan myndigheter 
är relativt outforskat i Sverige. En bidragande orsak kan vara, menade man, svårigheten att isolera 
samverkan från andra orsaker till positiva eller negativa resultat för enskilda personer. 

För att utveckla evidensbaserad praktik krävs att det finns forskningsstudier som undersökt 
 insatser och utfall av metoder. För att en metod ska anses ha forskningsstöd krävs att den studerats 
av extern forskare utifrån vetenskapligt erkända forskningsmetoder. 

Samhällsvetenskaplig forskning, som studerar effekter av metoder, kan inte utan vidare efter-
likna naturvetenskapliga ideala forskningsdesigner som förespråkar randomiserade studier, RTC, 
(Oscarsson, 2009). Problematiskt är att i RTC-studier eftersträvar man en homogen undersök-
ningsgrupp d.v.s. att egenskaper och förhållanden i övrigt liknar varandra och kan matchas mot 
en kontrollgrupp. Elevers uppväxtförhållande och liv i och utanför skolan varierar stort, enskilda 
elevers kombinationer av risk-och skyddsfaktorer i vardagslivet likaså m.m. Är variationen i viktiga 
egenskaper och förhållanden stor är det mindre troligt att det finns statistisk signifikant skillnad i 
resultatet mellan experiment- och kontrollgrupp. Experiment- och kontrollgrupper ska dessutom 
vara stora. Ju färre klienter som ingår i undersökningsgruppen, ju större måste skillnaden i resul-
tat vara mellan experiment- och kontrollgrupp för att utfallet ska vara statistiskt signifikant. När 
forskningsresultat ska överföras mellan forskning och social- eller skolverksamhet kan förhållandet 
mellan intern och extern validitet beskrivas som paradoxal (Oscarsson, a.a.). Ju högre den interna 
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validiteten är, ju mindre är den externa d.v.s. att forskningsresultaten visserligen är statistiskt säker-
ställda men att de har liten relevans för den verkliga situationen. Den metod som enligt meta-analys 
av ett antal RTC-studier anses ha bäst effekt kan ligga långt från den professionella vardagen och 
den enskilde klientens förutsättningar. På den individuella nivån kan det dessutom finnas olika 
vägar till ett positiv resultat. Förändringsprocesser för socialtjänstens klienter eller skolans elever 
understöds eller motverkas även av andra förhållanden än den metod de möter.  

Det behövs emellertid forskning som kan visa om metoder har de effekter som de förväntas ha i 
förhållande till uppsatta mål. Utveckling och användning av s.k. Single Case Design som ett alter-
nativ till RTC vid effektstudier, förespråkas av Oscarsson. 

De kan även kompletteras med kvalitativa forskningsintervjuer som kan ge kompletterande 
kunskap om deltagarnas upplevelse av verksamheten/metoden och om vad de menar ha medverkat 
alternativt  motverkat förändringsprocessen. Interaktiva forskningsmetoder och s.k. Följeforskning 
behöver utvecklas.

För att utveckla evidensbaserad praktik krävs olika kunskapskällor, varvid forskning är en av 
dem.  Forskningsresultat måste kompletteras med praktikerns erfarenhet och klientens/elevens kun-
skap om den egna upplevda livssituationen. I evidensbaserad verksamhet måste, enligt Oscarsson, 
praktikern väga samman dessa tre kunskapskällor. Forskningsresultat är analyserade på gruppnivå 
men ska i verksamheten inom socialtjänst och skola appliceras på individnivå. För att det ska kunna 
ske krävs att praktikern kompletterar och värderar forskningsresultat med andra kunskapskällor.  
Vad forskning kan ge svar på är vilka metoder för utsatta barn som generellt kan vara användbara, 
men forskningen kan inte automatiskt ge svar på vilken metod som är lämplig för just den enskilde. 
Socialarbetaren måste i sin verksamhet ha flera olika metoder med forskningsstöd att välja mellan, 
för att barnets (klientens/elevens) behov ska stå i centrum. 
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Våren 2010 beslutade Stadskontoret i Malmö att uppdra åt Avdelning Individ och familj att ansvara 
för en kunskapsöversikt om forskningsstöd för metoderna Socialt nätverksarbete i skolan, Elevcoach 
och Familjeklass samt översiktligt över andra sociala metoder med forskningsstöd som använts 
internationellt och nationellt i skolan. I uppdraget från Stadskontoret låg även att undersöka 
forskningsstöd för huvudmannaskap för socialarbetare som placeras i skolan. Avsikten med studien är 
att den kan ingå som en del i utvecklingsarbetet att samordna insatser mellan socialtjänsten i Malmö 
och skolan för utsatta barn i skolan.
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